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Alteração 13
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Relatório A9-0054/2019
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Relatório anual sobre a execução da Política Externa e de Segurança Comum
2019/2136(INI))

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Apela a uma maior solidariedade e 
a uma maior coordenação entre a UE e os 
Estados-Membros; recorda a necessidade 
de haver coerência entre as políticas 
externas da União e outras políticas com 
uma dimensão externa, e de que estas 
políticas sejam coordenadas com os 
parceiros internacionais; considera que 
uma boa cooperação entre os 
Estados-Membros é fundamental para 
salvaguardar a democracia, os valores 
comuns, as liberdades e as normas sociais e 
ambientais da UE; sublinha a necessidade 
de ampliar a cooperação entre os 
Estados-Membros, os países parceiros e as 
organizações internacionais; reitera a 
importância do artigo 24.º, n.º 3, do TUE, 
segundo o qual “os Estados-Membros 
apoiarão ativamente e sem reservas a 
política externa e de segurança da União, 
num espírito de lealdade e de solidariedade 
mútua” e “abster-se-ão de empreender 
ações contrárias aos interesses da União”; 
sublinha que, conforme estabelecido no 
Tratado, o Conselho dos Negócios 
Estrangeiros da UE é o fórum no qual os 
ministros nacionais apresentam os seus 
pontos de vista e chegam a acordo sobre as 
políticas e que, uma vez acordada a 
política, os Estados-Membros devem 
apoiar plenamente o VP/AR na execução 
dessa política, sem que haja ações 
paralelas;

17. Apela a uma maior solidariedade e 
a uma maior coordenação entre a UE e os 
Estados-Membros; recorda a necessidade 
de haver coerência entre as políticas 
externas da União e outras políticas com 
uma dimensão externa, e de que estas 
políticas sejam coordenadas com os 
parceiros internacionais; considera que 
uma boa cooperação entre os 
Estados-Membros é fundamental para 
salvaguardar a democracia, os valores 
comuns, as liberdades e as normas sociais e 
ambientais da UE; sublinha a necessidade 
de ampliar a cooperação entre os 
Estados-Membros, os países parceiros e as 
organizações internacionais; reitera a 
importância do artigo 24.º, n.º 3, do TUE, 
segundo o qual “os Estados-Membros 
apoiarão ativamente e sem reservas a 
política externa e de segurança da União, 
num espírito de lealdade e de solidariedade 
mútua” e “abster-se-ão de empreender 
ações contrárias aos interesses da União”; 
sublinha que, conforme estabelecido no 
Tratado, o Conselho dos Negócios 
Estrangeiros da UE é o fórum no qual os 
ministros nacionais apresentam os seus 
pontos de vista e chegam a acordo sobre as 
políticas e que, uma vez acordada a 
política, os Estados-Membros devem 
apoiar plenamente o VP/AR na execução 
dessa política, sem que haja ações 
paralelas, incluindo no quadro da sua 
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própria atividade diplomática;

Or. en


