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Alteração  1 

Tokia Saïfi 

 

Proposta de resolução 

Citação 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta o artigo 3.º, n.º 5, e os 

artigos 21.º, 22.º, 24.º, 25.º, 26.º, 42.º, 42.º, 

n.º 7 e 46.º do Tratado da União Europeia, 

Tendo em conta o artigo 3.º, n.º 5, e os 

artigos 8.º, 21.º, 22.º, 24.º, 25.º, 26.º, 42.º, 

42.º, n.º 7 e 46.º do Tratado da União 

Europeia, 

Or. fr 

 

Alteração  2 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

Citação 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

Tendo em conta o artigo 3.º, n.º 5, e os 

artigos 21.º, 22.º, 24.º, 25.º, 26.º, 42.º, 42.º, 

n.º 7 e 46.º do Tratado da União Europeia, 

Tendo em conta o artigo 3.º, n.os 1, 2 e 5, o 

artigo 21.º, em particular o n.º 1, o n.º 2, 

alínea h), e o n.º 3, segundo parágrafo, os 

artigos 22.º, 24.º, 25.º, 26.º, o artigo 42.º, 

n.º 7, e o artigo 46.º do Tratado da União 

Europeia, 

Or. it 

 

Alteração  3 

Michael Gahler 

 

Proposta de resolução 

Citação 2-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta as conclusões das 

reuniões do Conselho Europeu de 19 e 20 

de dezembro de 2013 (EUCO 217/13) e de 

25 e 26 junho de 2015 (EUCO 22/15), 
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bem como as conclusões do Conselho 

sobre a PCSD de 18 de maio de 2015 

(8971/15), 

Or. en 

 

Alteração  4 

Michael Gahler 

 

Proposta de resolução 

Citação 6-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta a Decisão (PESC) 

2015/1835 do Conselho, de 12 de outubro 

de 2015, que define o estatuto, a sede e as 

regras de funcionamento da Agência 

Europeia de Defesa, 

Or. en 

 

Alteração  5 

Michael Gahler 

 

Proposta de resolução 

Citação 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 

de maio de 2015, sobre a execução da 

Política Comum de Segurança e Defesa 

(com base no Relatório Anual do Conselho 

ao Parlamento Europeu sobre a Política 

Externa e de Segurança Comum)1, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 

de maio de 2015, sobre a execução da 

Política Comum de Segurança e Defesa 

(com base no Relatório Anual do Conselho 

ao Parlamento Europeu sobre a Política 

Externa e de Segurança Comum)1, tendo 

em conta a sua Resolução, de 21 de 

janeiro de 2016, sobre a cláusula de 

defesa mútua (artigo 42.º, n.º 7, 

TUE)(2015/3034(RSP)), 

__________________ __________________ 

1 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0213. 1  Textos Aprovados, P8_TA(2015)0213. 

Or. en 
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Alteração  6 

Tokia Saïfi 

 

Proposta de resolução 

Citação 8-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua Resolução, de 21 

de janeiro de 2016, sobre a cláusula de 

defesa mútua (artigo 42.º, n.º 7, do TUE), 

Or. fr 

 

Alteração  7 

Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

Citação 8-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua Resolução, de 17 

de dezembro de 2015, sobre o Relatório 

Anual sobre os Direitos Humanos e a 

Democracia no Mundo em 2014 e a 

política da União Europeia nesta matéria, 

Or. en 

 

Alteração  8 

Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

Citação 10-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o Quadro Estratégico e 

o Plano de Ação da UE para os Direitos 

Humanos e a Democracia, aprovado pelo 

Conselho dos Negócios Estrangeiros, em 

25 de junho de 2012, 
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Or. en 

 

Alteração  9 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Citação 13-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua Resolução, de 17 

de dezembro de 2015, sobre as 

exportações de armas: aplicação da 

Posição Comum 2008/944/PESC, 

Or. en 

 

Alteração  10 

Javi López 

 

Proposta de resolução 

Citação 13-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, adotada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

em setembro de 2015, e o Acordo de Paris 

sobre as Alterações Climáticas, 

Or. en 

 

Alteração  11 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Proposta de resolução 

Citação 13-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o relatório sobre a 

aplicação da avaliação do SEAE 
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(HR(2015)170 de 22 de dezembro de 2015, 

Or. en 

 

Alteração  12 

Sabine Lösing 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que muitas das ameaças 

e dos desafios presentes e futuros com que 

a UE se depara são complexos e têm 

origem tanto dentro como fora das 

fronteiras comuns; que é necessária uma 

maior vontade política para uma ação 

comum firme da UE e dos seus Estados-

Membros, de forma a responder 

eficazmente a estes desafios, salvaguardar 

os valores e o modelo de sociedade da UE 

e afirmar-se enquanto um forte 

interveniente à escala mundial; que a 

estratégia global da UE em matéria de 

política externa e de segurança deve abrir 

caminho a este desenvolvimento; 

A. Considerando que muitos dos desafios 

presentes e futuros com que a UE se depara 

são complexos e têm origem tanto dentro 

como fora das fronteiras comuns; que é 

necessária uma maior vontade política para 

uma ação comum firme da UE e dos seus 

Estados-Membros, de forma a responder 

eficazmente a estes desafios, salvaguardar 

os valores e o modelo de sociedade da UE, 

promover prioridades como a erradicação 

da pobreza e a consecução dos objetivos 

de desenvolvimento universais, o controlo 

dos armamentos, o regime do TNP e o 

desarmamento nuclear total, o comércio 

justo, favorecer relações económicas 

equilibradas, bem como a afirmar-se 

enquanto um interveniente pacífico e civil 

à escala mundial; que a estratégia global da 

UE em matéria de política externa e de 

segurança deve abrir caminho a este 

desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  13 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que muitas das ameaças e A. Considerando que muitas das ameaças e 
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dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessária uma maior 

vontade política para uma ação comum 

firme da UE e dos seus Estados-Membros, 

de forma a responder eficazmente a estes 

desafios, salvaguardar os valores e o 

modelo de sociedade da UE e afirmar-se 

enquanto um forte interveniente à escala 

mundial; que a estratégia global da UE em 

matéria de política externa e de segurança 

deve abrir caminho a este 

desenvolvimento; 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessária uma maior 

vontade política para uma ação comum, 

acordada e firme da UE e dos seus 

Estados-Membros, de forma a responder 

eficazmente a estes desafios, salvaguardar 

os valores e o modelo de sociedade da UE 

e afirmar-se enquanto interveniente à 

escala mundial apto a garantir a 

segurança no mundo e a paz dos povos; 

que a estratégia global da UE em matéria 

de política externa e de segurança deve 

contribuir para abrir caminho ao 

desenvolvimento de uma verdadeira 

identidade política europeia; 

Or. it 

 

Alteração  14 

Louis Michel 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessária uma maior 

vontade política para uma ação comum 

firme da UE e dos seus Estados-Membros, 

de forma a responder eficazmente a estes 

desafios, salvaguardar os valores e o 

modelo de sociedade da UE e afirmar-se 

enquanto um forte interveniente à escala 

mundial; que a estratégia global da UE em 

matéria de política externa e de segurança 

deve abrir caminho a este 

desenvolvimento; 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é primordial uma maior 

vontade política da UE e dos seus Estados-

Membros, de forma a responder 

eficazmente a estes desafios e salvaguardar 

os valores e o modelo de sociedade da UE; 

que é imperativo que a União tome 

medidas concretas e comuns para gerir as 

crises atuais; que é essencial rever a 

estratégia global da UE em matéria de 

política externa e de segurança para 

preservar a estabilidade e a segurança da 

União e dos seus cidadãos e para que a 

Europa se afirme enquanto forte 

interveniente à escala mundial; 
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Or. fr 

 

Alteração  15 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessária uma maior 

vontade política para uma ação comum 

firme da UE e dos seus Estados-Membros, 

de forma a responder eficazmente a estes 

desafios, salvaguardar os valores e o 

modelo de sociedade da UE e afirmar-se 

enquanto um forte interveniente à escala 

mundial; que a estratégia global da UE em 

matéria de política externa e de segurança 

deve abrir caminho a este 

desenvolvimento; 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos, decorrem de 

intervenientes estatais e não estatais, e 

têm origem tanto dentro como fora das 

fronteiras comuns, sendo, em alguns casos 

criados pelas próprias políticas europeias 

que geram a desregulação financeira e 

económica, a concorrência fiscal, o 

desemprego e crescentes desigualdades, o 

que contribui para privar os cidadãos 

europeus, sobretudo os jovens, dos seus 

direitos; que são necessárias uma forte 

vontade política e uma liderança 

esclarecida para uma ação comum firme 

da UE e dos seus Estados-Membros, de 

forma a responder de forma coletiva e 

eficaz a estes desafios, salvaguardar os 

valores e o modelo de sociedade da UE e 

transformar a União num interveniente 

eficaz e num garante da segurança à 

escala mundial; que a estratégia global da 

UE em matéria de política externa e de 

segurança deve abrir caminho a este 

desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  16 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 
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Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessária uma maior 

vontade política para uma ação comum 

firme da UE e dos seus Estados-Membros, 

de forma a responder eficazmente a estes 

desafios, salvaguardar os valores e o 

modelo de sociedade da UE e afirmar-se 

enquanto um forte interveniente à escala 

mundial; que a estratégia global da UE em 

matéria de política externa e de segurança 

deve abrir caminho a este 

desenvolvimento; 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessária uma maior 

vontade política para uma ação comum 

firme da UE e dos seus Estados-Membros, 

de forma a responder eficazmente a estes 

desafios, salvaguardar os valores e o 

modelo de sociedade da UE e afirmar-se 

enquanto um interveniente mais forte e 

mais estratégico à escala mundial; que a 

estratégia global da UE em matéria de 

política externa e de segurança deve abrir 

caminho a este desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  17 

Tokia Saïfi 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessária uma maior 

vontade política para uma ação comum 

firme da UE e dos seus Estados-Membros, 

de forma a responder eficazmente a estes 

desafios, salvaguardar os valores e o 

modelo de sociedade da UE e afirmar-se 

enquanto um forte interveniente à escala 

mundial; que a estratégia global da UE em 

matéria de política externa e de segurança 

deve abrir caminho a este 

desenvolvimento; 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessária uma maior 

vontade política para uma ação comum 

firme da UE e dos seus Estados-Membros, 

de forma a responder eficazmente a estes 

desafios, promover os valores e o modelo 

de sociedade da UE e afirmar-se enquanto 

um forte interveniente à escala mundial; 

que a estratégia global da UE em matéria 

de política externa e de segurança deve 

abrir caminho a este desenvolvimento; 

Or. fr 
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Alteração  18 

Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessária uma maior 

vontade política para uma ação comum 

firme da UE e dos seus Estados-Membros, 

de forma a responder eficazmente a estes 

desafios, salvaguardar os valores e o 

modelo de sociedade da UE e afirmar-se 

enquanto um forte interveniente à escala 

mundial; que a estratégia global da UE em 

matéria de política externa e de segurança 

deve abrir caminho a este 

desenvolvimento; 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessária uma maior 

vontade política para uma ação comum 

firme da UE e dos seus Estados-Membros, 

de forma a responder eficazmente a estes 

desafios, salvaguardar os valores da UE e o 

modelo de sociedade da UE e afirmar-se 

enquanto um forte interveniente à escala 

mundial; que a estratégia global da UE em 

matéria de política externa e de segurança 

deve abrir caminho a este 

desenvolvimento, definindo um nível 

político de ambição da UE enquanto 

interveniente à escala mundial; 

Or. en 

 

Alteração  19 

István Ujhelyi 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessária uma maior 

vontade política para uma ação comum 

firme da UE e dos seus Estados-Membros, 

de forma a responder eficazmente a estes 

desafios, salvaguardar os valores e o 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessário estabelecer uma 

correlação entre contextos locais, 

regionais e mundiais; que a reflexão 

estratégica deve começar a encontrar as 

respostas aos desafios internos da UE 
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modelo de sociedade da UE e afirmar-se 

enquanto um forte interveniente à escala 

mundial; que a estratégia global da UE em 

matéria de política externa e de segurança 

deve abrir caminho a este 

desenvolvimento; 

enquanto comunidade política, 

concatenando paralelamente estas 

respostas aos problemas externos;  que é 

necessária uma maior vontade política para 

uma ação comum firme da UE e dos seus 

Estados-Membros, de forma a responder 

eficazmente a estes desafios, salvaguardar 

os valores e o modelo de sociedade da UE 

e afirmar-se enquanto um forte 

interveniente à escala mundial; que a 

estratégia global da UE em matéria de 

política externa e de segurança deve abrir 

caminho a este desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  20 

Marietje Schaake 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessária uma maior 

vontade política para uma ação comum 

firme da UE e dos seus Estados-Membros, 

de forma a responder eficazmente a estes 

desafios, salvaguardar os valores e o 

modelo de sociedade da UE e afirmar-se 

enquanto um forte interveniente à escala 

mundial; que a estratégia global da UE em 

matéria de política externa e de segurança 

deve abrir caminho a este 

desenvolvimento; 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que, sem uma maior vontade 

política para uma ação comum firme da UE 

e dos seus Estados-Membros, será 

impossível responder eficazmente a estes 

desafios, salvaguardar os valores e o 

modelo de sociedade da UE e afirmar-se 

enquanto um forte interveniente à escala 

mundial; que a estratégia global da UE em 

matéria de política externa e de segurança 

deve abrir caminho a este 

desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  21 

Boris Zala 
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Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessária uma maior 

vontade política para uma ação comum 

firme da UE e dos seus Estados-Membros, 

de forma a responder eficazmente a estes 

desafios, salvaguardar os valores e o 

modelo de sociedade da UE e afirmar-se 

enquanto um forte interveniente à escala 

mundial; que a estratégia global da UE em 

matéria de política externa e de segurança 

deve abrir caminho a este 

desenvolvimento; 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessária uma maior 

vontade política para uma ação comum 

firme da UE e dos seus Estados-Membros, 

de forma a responder eficazmente a estes 

desafios, salvaguardar os valores e afirmar-

se enquanto um forte interveniente à escala 

mundial; que a estratégia global da UE em 

matéria de política externa e de segurança 

deve abrir caminho a este 

desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  22 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e têm origem 

tanto dentro como fora das fronteiras 

comuns; que é necessária uma maior 

vontade política para uma ação comum 

firme da UE e dos seus Estados-Membros, 

de forma a responder eficazmente a estes 

desafios, salvaguardar os valores e o 

modelo de sociedade da UE e afirmar-se 

enquanto um forte interveniente à escala 

mundial; que a estratégia global da UE em 

matéria de política externa e de segurança 

deve abrir caminho a este 

desenvolvimento; 

A. Considerando que muitas das ameaças e 

dos desafios presentes e futuros com que a 

UE se depara são complexos e estão 

relacionados entre si e têm origem tanto 

dentro como fora das fronteiras comuns; 

que é necessária uma maior vontade 

política para uma ação comum firme da UE 

e dos seus Estados-Membros, de forma a 

responder de forma proativa, eficaz e 

holística a estes desafios, salvaguardar os 

valores e o modelo de sociedade da UE e 

afirmar-se enquanto um forte interveniente 

à escala mundial; que a estratégia global da 

UE em matéria de política externa e de 

segurança deve abrir caminho a este 

desenvolvimento; 
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Or. en 

 

Alteração  23 

Arnaud Danjean 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que a União Europeia 

deve reconhecer a verdadeira dimensão 

da degradação do seu ambiente 

estratégico imediato e as suas 

consequências a longo prazo; que a 

multiplicação e a simultaneidade das 

crises, que têm repercussões cada vez 

mais diretas no território da UE, 

significam que nenhum Estado-Membro 

pode responder de forma isolada e que os 

europeus devem exercer as suas 

responsabilidades coletivamente para 

assegurar a sua segurança; 

Or. fr 

 

Alteração  24 

Sabine Lösing 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE 

enfrenta um certo número de desafios 

suplementares, como as tentativas de 

poderes revisionistas no sentido de 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que a UE deve refletir sobre o 

seu próprio papel crescente e negativo em 

relação a muitas situações de conflito, 

sobretudo na vizinhança imediata 
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redefinir fronteiras pela força e de 

desafiar a ordem mundial assente em 

regras, sem esquecer as alterações 

climáticas, os grandes fluxos migratórios 

e, ainda, a ciberguerra, a guerra híbrida e 

as ameaças neste domínio; 

meridional e oriental, o que gerou muitos 

novos desafios; 

Or. en 

 

Alteração  25 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE enfrenta 

um certo número de desafios 

suplementares, como as tentativas de 

poderes revisionistas no sentido de 

redefinir fronteiras pela força e de 

desafiar a ordem mundial assente em 

regras, sem esquecer as alterações 

climáticas, os grandes fluxos migratórios e, 

ainda, a ciberguerra, a guerra híbrida e as 

ameaças neste domínio; 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE enfrenta 

um certo número de desafios 

suplementares, como as alterações 

climáticas e a degradação do ambiente, os 

grandes fluxos migratórios, a ciberguerra, a 

guerra híbrida e as ameaças neste domínio, 

a recorrência das catástrofes naturais e a 

propagação de doenças de caráter 

epidémico; 

Or. it 

 

Alteração  26 

Louis Michel 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 
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Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE 

enfrenta um certo número de desafios 

suplementares, como as tentativas de 

poderes revisionistas no sentido de 

redefinir fronteiras pela força e de 

desafiar a ordem mundial assente em 

regras, sem esquecer as alterações 

climáticas, os grandes fluxos migratórios 

e, ainda, a ciberguerra, a guerra híbrida e 

as ameaças neste domínio; 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, contudo, o atual 

ambiente de segurança está a mudar, 

caracterizando-se por crises de 

envergadura sem precedentes; que as 

ameaças como o terrorismo adquirem 

uma dimensão mundial pelo facto de 

provirem de atores não estatais; que as 

crises que ocorrem fora das fronteias da 

União têm consequências diretas na 

estabilidade e na segurança da UE; que a 

UE é confrontada com novos desafios, 

como a ciberguerra, a guerra híbrida e as 

ameaças neste domínio;  

Or. fr 

 

Alteração  27 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE enfrenta 

um certo número de desafios 

suplementares, como as tentativas de 

poderes revisionistas no sentido de 

redefinir fronteiras pela força e de desafiar 

a ordem mundial assente em regras, sem 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE enfrenta 

um certo número de desafios 

suplementares, como o extremismo e as 

guerras sectárias na sua vizinhança, as 

tentativas no sentido de redefinir fronteiras 

pela força e outros tipos de desafios à 
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esquecer as alterações climáticas, os 

grandes fluxos migratórios e, ainda, a 

ciberguerra, a guerra híbrida e as 

ameaças neste domínio; 

ordem mundial assente na Carta das 

Nações Unidas, sem esquecer as alterações 

climáticas, os fluxos migratórios em 

massa, a maior crise de refugiados desde 

a Segunda Guerra Mundial, a par do 

desenvolvimento tecnológico no sector 

espacial e cibernético, da proliferação 

nuclear e da corrida ao armamento, bem 

como das operações bélicas híbridas e 

assimétricas e das ameaças neste domínio; 

Or. en 

 

Alteração  28 

István Ujhelyi 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE enfrenta 

um certo número de desafios 

suplementares, como as tentativas de 

poderes revisionistas no sentido de 

redefinir fronteiras pela força e de 

desafiar a ordem mundial assente em 

regras, sem esquecer as alterações 

climáticas, os grandes fluxos migratórios e, 

ainda, a ciberguerra, a guerra híbrida e as 

ameaças neste domínio; 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE enfrenta 

um certo número de desafios 

suplementares, como as tentativas de 

desafiar a ordem mundial assente em 

regras, sem esquecer as alterações 

climáticas, os grandes fluxos migratórios, o 

terrorismo internacional com o regresso 

dos combatentes estrangeiros e a 

ciberguerra, a guerra híbrida e as ameaças 

neste domínio, a radicalização religiosa e 

política interna, os partidos autoritários e 

extremistas na UE e a grande 

instabilidade na ordem financeira e 

económica; 

Or. en 
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Alteração  29 

Vincent Peillon 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE enfrenta 

um certo número de desafios 

suplementares, como as tentativas de 

poderes revisionistas no sentido de 

redefinir fronteiras pela força e de desafiar 

a ordem mundial assente em regras, sem 

esquecer as alterações climáticas, os 

grandes fluxos migratórios e, ainda, a 

ciberguerra, a guerra híbrida e as ameaças 

neste domínio; 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE enfrenta 

um certo número de desafios 

suplementares, graves e inéditos, como as 

tentativas de poderes revisionistas no 

sentido de redefinir fronteiras pela força e 

de desafiar a ordem mundial assente em 

regras, sem esquecer as alterações 

climáticas, os grandes fluxos migratórios e, 

ainda, a ciberguerra, a guerra híbrida e as 

ameaças neste domínio; 

Or. fr 

 

Alteração  30 

Francisco José Millán Mon 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE enfrenta 

um certo número de desafios 

suplementares, como as tentativas de 

poderes revisionistas no sentido de 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE enfrenta 

um certo número de desafios 

suplementares, como as tentativas de 

poderes revisionistas no sentido de 
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redefinir fronteiras pela força e de desafiar 

a ordem mundial assente em regras, sem 

esquecer as alterações climáticas, os 

grandes fluxos migratórios e, ainda, a 

ciberguerra, a guerra híbrida e as ameaças 

neste domínio; 

redefinir fronteiras pela força e de desafiar 

a ordem mundial assente em regras, sem 

esquecer as alterações climáticas, o lento 

crescimento económico, os grandes fluxos 

migratórios e de refugiados e, ainda, a 

ciberguerra, a guerra híbrida e as ameaças 

neste domínio; 

Or. en 

 

Alteração  31 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE enfrenta 

um certo número de desafios 

suplementares, como as tentativas de 

poderes revisionistas no sentido de 

redefinir fronteiras pela força e de desafiar 

a ordem mundial assente em regras, sem 

esquecer as alterações climáticas, os 

grandes fluxos migratórios e, ainda, a 

ciberguerra, a guerra híbrida e as ameaças 

neste domínio; 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados, a disseminação de epidemias e a 

criminalidade organizada – continuam a 

ser, na sua grande maioria, pertinentes; 

que, atualmente, a UE enfrenta um certo 

número de desafios suplementares, como 

as tentativas de poderes revisionistas no 

sentido de redefinir fronteiras pela força e 

de desafiar a ordem mundial assente em 

regras, a proliferação e a armazenagem 

descontroladas de armamento, sem 

esquecer as alterações climáticas, a 

resistência microbiana, os grandes fluxos 

migratórios, a escalada da desigualdade e 

o extremismo político e, ainda, a 

ciberguerra, a guerra híbrida e as ameaças 

neste domínio; 

Or. en 

 

Alteração  32 

Boris Zala 
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Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE enfrenta 

um certo número de desafios 

suplementares, como as tentativas de 

poderes revisionistas no sentido de 

redefinir fronteiras pela força e de desafiar 

a ordem mundial assente em regras, sem 

esquecer as alterações climáticas, os 

grandes fluxos migratórios e, ainda, a 

ciberguerra, a guerra híbrida e as ameaças 

neste domínio; 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE enfrenta 

um certo número de desafios 

suplementares, como as tentativas de 

poderes revisionistas no sentido de 

redefinir fronteiras pela força, à revelia do 

Direito internacional, e de desafiar a 

ordem mundial assente em regras, sem 

esquecer as alterações climáticas, os 

grandes fluxos migratórios e, ainda, a 

ciberguerra, a guerra híbrida e as ameaças 

neste domínio; 

Or. en 

 

Alteração  33 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE enfrenta 

um certo número de desafios 

suplementares, como as tentativas de 

poderes revisionistas no sentido de 

redefinir fronteiras pela força e de 

desafiar a ordem mundial assente em 

B. Considerando que as ameaças 

identificadas na Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003 – o terrorismo, as 

armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, a perda de autoridade dos 

Estados e a criminalidade organizada – 

continuam a ser, na sua grande maioria, 

pertinentes; que, atualmente, a UE enfrenta 

um certo número de desafios 

suplementares, como os desafios à ordem 

europeia após a Guerra Fria como 

resultante dos Princípios de Helsínquia e 

da Carta de Paris de 1990, sem esquecer 
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regras, sem esquecer as alterações 

climáticas, os grandes fluxos migratórios e, 

ainda, a ciberguerra, a guerra híbrida e as 

ameaças neste domínio; 

as alterações climáticas, os grandes fluxos 

migratórios e, ainda, a ciberguerra, a guerra 

híbrida e as ameaças neste domínio; 

Or. en 

 

Alteração  34 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que a arquitetura de 

segurança da Europa se tem alicerçado 

na Organização para a Segurança e a 

Cooperação na Europa (OSCE); e que a 

UE desempenha um papel central no 

quadro da OSCE; 

Or. en 

 

Alteração  35 

Boris Zala 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que, à luz da 

deterioração da segurança regional, a UE 

deve conferir prioridade à estabilização 

dos países vizinhos, sem renunciar aos 

seus compromissos no plano 

internacional; que a crise de segurança às 

portas da UE é agravada e influenciada 

pelas tendências mundiais e que, em 

contrapartida, a gestão eficaz da 

segurança regional constitui uma 

condição indispensável da capacidade de 

ação da UE a nível internacional; 
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Or. en 

 

Alteração  36 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que, em função da 

despesa total que os Estados-Membros da 

UE atribuem ao sector da defesa, a UE 

ocupa o segundo lugar a nível mundial 

em termos de despesa consagrada a este 

sector; 

Or. en 

 

Alteração  37 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-B. Considerando que a UE preconiza 

uma abordagem abrangente baseada na 

cooperação em relação à segurança; 

Or. en 

 

Alteração  38 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que a paz na Europa, 

dado adquirido desde a queda da Cortina 
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de Ferro e da dissolução da União 

Soviética, se encontra agora ameaçada 

devido à ação da Rússia, que invade e 

ocupa o território de uma nação soberana 

europeia e que ameaça outros Estados;  
 

Or. en 

 

Alteração  39 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-B. Considerando que é necessário 

restabelecer o respeito pelas fronteiras e 

pela soberania nacionais, pelos acordos 

internacionais e pelo Direito 

internacional como base de uma Europa 

estável que represente a normalidade; 

Or. en 

 

Alteração  40 

Charles Tannock 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a rapidez e a 

eficácia da resposta da UE às ameaças 

exige que as barreiras interinstitucionais 

sejam superadas e que as «mentalidades 

de capelinha» sejam derrubadas; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  41 

Sabine Lösing 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a rapidez e a eficácia 

da resposta da UE às ameaças exige que 

as barreiras interinstitucionais sejam 

superadas e que as «mentalidades de 

capelinha» sejam derrubadas; 

D. Considerando que, a bem da própria 

rapidez e eficácia da resposta da UE, a 

transparência e o controlo parlamentar a 

nível nacional e da União são 

extremamente importantes e não podem 

ser ulteriormente circunscritos em nome 

da rapidez de decisão e de aplicação; 

Or. en 

 

Alteração  42 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a rapidez e a eficácia 

da resposta da UE às ameaças exige que as 

barreiras interinstitucionais sejam 

superadas e que as «mentalidades de 

capelinha» sejam derrubadas; 

D. Considerando que a rapidez e a eficácia 

da resposta da UE às ameaças exige que as 

barreiras interinstitucionais sejam 

superadas e que haja uma estreita 

cooperação entre o Conselho, a Alta 

Representante para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança e o 

Parlamento Europeu; 

Or. it 

 

Alteração  43 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 
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Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a rapidez e a eficácia 

da resposta da UE às ameaças exige que as 

barreiras interinstitucionais sejam 

superadas e que as «mentalidades de 

capelinha» sejam derrubadas; 

D. Considerando que a rapidez e a eficácia 

da resposta da UE às ameaças exigem que 

as barreiras interinstitucionais, jurídicas e 

financeiras sejam superadas e que as 

«mentalidades de capelinha» sejam 

derrubadas; que a rivalidades 

provincianas e as divergências, em termos 

de prioridades, na perceção das ameaças 

entre os Estados-Membros explicam os 

ajustamentos de fachada operados no 

âmbito da política externa e de segurança 

comum, incluindo a política comum de 

segurança e de defesa, cujo mandato 

deveria ter sido ampliado e reforçado com 

o Tratado de Lisboa;  que uma estratégia 

da União eficaz em matéria de política 

externa e de segurança requer antes de 

mais uma forte vontade política e um 

sentimento de objetivos comuns 

partilhados pelos Estados-Membros tendo 

em vista criar um verdadeiro instrumento 

europeu capaz de identificar as ameaças, 

de afirmar os interesses comuns e de 

apontar respostas concretas a nível 

europeu, incluindo a criação dos meios 

necessários; 

Or. en 

 

Alteração  44 

Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a rapidez e a eficácia 

da resposta da UE às ameaças exige que as 

barreiras interinstitucionais sejam 

superadas e que as «mentalidades de 

capelinha» sejam derrubadas; 

D. Considerando que a rapidez e a eficácia 

da resposta da UE às ameaças exigem que 

as barreiras interinstitucionais sejam 

superadas, que as «mentalidades de 

capelinha» sejam derrubadas e que seja 

forjada uma solidariedade forte entre 

Estados-Membros; 
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Or. en 

 

Alteração  45 

Mark Demesmaeker 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a rapidez e a eficácia 

da resposta da UE às ameaças exige que as 

barreiras interinstitucionais sejam 

superadas e que as «mentalidades de 

capelinha» sejam derrubadas; 

D. Considerando que a UE deve estar apta 

a dar uma resposta mais rápida e mais 

eficaz às ameaças, o que exige que as 

barreiras interinstitucionais sejam 

superadas e que as «mentalidades de 

capelinha» sejam derrubadas; 

Or. nl 

 

Alteração  46 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a rapidez e a eficácia 

da resposta da UE às ameaças exige que as 

barreiras interinstitucionais sejam 

superadas e que as «mentalidades de 

capelinha» sejam derrubadas; 

D. Considerando que a rapidez e a eficácia 

da resposta da UE às ameaças exigem que 

as barreiras interinstitucionais sejam 

superadas, que as «mentalidades de 

capelinha» sejam derrubadas e que sejam 

consagrados recursos orçamentais 

adequados e flexíveis para apoiar a 

concretização dos interesses da UE; 

Or. en 

 

Alteração  47 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 
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Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a rapidez e a eficácia 

da resposta da UE às ameaças exige que as 

barreiras interinstitucionais sejam 

superadas e que as «mentalidades de 

capelinha» sejam derrubadas; 

D. Considerando que a rapidez e a eficácia 

da resposta da UE às ameaças exigem que 

as barreiras interinstitucionais sejam 

superadas e que as «mentalidades de 

capelinha» sejam derrubadas nas 

instituições, bem como nas representações 

externas do SEAE e dos 

Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  48 

Urmas Paet 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que uma cooperação 

mais estreita entre a União Europeia e a 

NATO assume importância crucial para a 

segurança da Europa; 

Or. et 

 

Alteração  49 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que as ameaças de 

vários tipos que enfrentam os diferentes 

Estados-Membros, que devem ser vistas 

como ameaças à própria União, exigem 

uma forte unidade e solidariedade entre 

os Estados-Membros e uma política 

externa e de segurança comum coerente; 
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Or. en 

 

Alteração  50 

Sabine Lösing 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que a abordagem global e 

a utilização coerente e coordenada dos 

instrumentos de política externa e interna 

devem estar no cerne da nova estratégia; 

E. Considerando que a abordagem global 

na forma como é atualmente aplicada 

constitui de facto a subordinação de todas 

as aéreas de intervenção pertinentes à 

PESC/PCSD e aos interesses da UE de 

natureza puramente geoestratégica e 

económica e que tal abordagem deve ser 

revista; que a utilização coerente e 

coordenada dos instrumentos de política 

externa e interna devem estar no cerne da 

nova estratégia; 

Or. en 

 

Alteração  51 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que a abordagem global e 

a utilização coerente e coordenada dos 

instrumentos de política externa e interna 

devem estar no cerne da nova estratégia; 

E. Considerando que uma abordagem 

global e a utilização coerente e coordenada 

dos instrumentos de política externa e 

interna da UE em sinergia devem estar no 

cerne da nova estratégia global, a fim de 

estabelecer uma ponte entre as duas 

dimensões, libertar o pleno potencial da 

força económica e política da UE, 

reforçar a sua influência no âmbito da 

governação mundial e o seu papel 

enquanto garante da segurança; 

Or. en 
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Alteração  52 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que a abordagem global e 

a utilização coerente e coordenada dos 

instrumentos de política externa e interna 

devem estar no cerne da nova estratégia; 

E. Considerando que a abordagem global e 

a utilização coerente e coordenada dos 

instrumentos de política externa e interna 

devem estar no cerne da nova estratégia; 

que as exportações de armamento por 

parte da UE não podem ser incluídas na 

categoria de interesses diretos da UE em 

matéria de segurança e que importa ter 

em conta a Posição Comum 

2008/944/PESC no contexto da 

elaboração de uma estratégia global da 

UE; 

Or. en 

 

Alteração  53 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que a abordagem global e 

a utilização coerente e coordenada dos 

instrumentos de política externa e interna 

devem estar no cerne da nova estratégia; 

E. Considerando que a abordagem global e 

a utilização coerente e coordenada dos 

instrumentos de política externa e interna 

devem estar no cerne da nova estratégia; 

que a União tem por objetivo primário 

promover os seus valores e, deste modo, 

contribuir para a paz, a segurança e o 

desenvolvimento sustentável da Terra, 

bem como para a solidariedade e o 

respeito mútuo dos povos; que estes 

objetivos fundamentais não devem ser 

negligenciados quando a União tomas 

medidas com vista à aplicação das suas 

políticas internas e externas; que a União, 
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mesmo quando visa promover os seus 

interesses comerciais, deve sempre 

procurar assegurar a coerência das suas 

ações com a realização dos objetivos em 

matéria de manutenção da paz e de defesa 

dos direitos humanos; 

Or. it 

 

Alteração  54 

Arnaud Danjean 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-A.Considerando que a UE, num 

ambiente internacional tão volátil e 

aleatório, deve dispor de uma autonomia 

estratégica que lhe permita garantir a sua 

segurança e promover os seus interesses e 

valores; 

Or. fr 

 

Alteração  55 

Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando que a estratégia 

global da UE em matéria de política 

externa e de segurança deveria fixar um 

número circunscrito de prioridades e 

especificar claramente as ações a 

empreender nestes diferentes sectores 

prioritários; que é fundamental consagrar 

recursos adequados à aplicação da 

estratégia, uma vez que a UE deve dispor 

dos meios correspondentes às suas 

ambições; 
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Or. en 

 

Alteração  56 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando a necessidade de 

colocar a segurança humana no centro da 

estratégia global da UE e de ter 

plenamente em conta a perspetiva de 

género na segurança e a Resolução 1325 

das Nações Unidas; 

Or. en 

 

Alteração  57 

Tokia Saïfi 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando que a UE, depois da 

adoção da Estratégia Europeia de 

Segurança de 2003, fixou o objetivo de 

contribuir para uma ordem internacional 

assente num multilateralismo eficaz e nas 

normas do direito internacional; 

Or. fr 

 

Alteração  58 

Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-B (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 E-B. Considerando que a estratégia 

global da UE deve definir claramente a 

responsabilidade de cada instituição da 

UE na execução dessas orientações com 

uma clara repartição de tarefas; que os 

Estados-Membros da UE devem 

desempenhar um papel fundamental no 

apoio à referida estratégia e na respetiva 

implementação; 

Or. en 

 

Alteração  59 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-B. Considerando que a nova estratégia 

tem ser consentânea com a Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável; 

Or. en 

 

Alteração  60 

Sandra Kalniete 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que a futura estratégia 

deve incluir os seguintes objetivos: 

F. Considerando que a futura estratégia 

deve ser seguida de relatórios anuais de 

aplicação e deve incluir os seguintes 

objetivos, a elaborar ulteriormente sob a 

forma de «subestratégias» que definam as 

disposições específicas para as diferentes 

áreas de intervenção; 
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Or. en 

 

Alteração  61 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Proposta de resolução 

Subtítulo 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Defender os Estados, as sociedades e os 

valores europeus 

– Defender os cidadãos europeus e os 

Estados-Membros e promover os valores e 

os interesses da União Europeia 

Or. en 

 

Alteração  62 

Michael Gahler 

 

Proposta de resolução 

Subtítulo 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

Defender os Estados, as sociedades e os 

valores europeus 

– Defender a União Europeia e os seus 

Estados, sociedades e valores  

Or. en 

 

Alteração  63 

Boris Zala 

 

Proposta de resolução 

Subtítulo 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

Defender os Estados, as sociedades e os 

valores europeus 

– Defender a União Europeia, os seus 

Estados-Membros e valores  

Or. en 
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Alteração  64 

Tokia Saïfi 

 

Proposta de resolução 

Título intercalar 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

Defender os Estados, as sociedades e os 

valores europeus  

Defender os Estados e as sociedades e 

promover os valores europeus  

Or. fr 

 

Alteração  65 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposta de resolução 

Subtítulo 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

Defender os Estados, as sociedades e os 

valores europeus 

– Defender os povos, os Estados, as 

sociedades e os valores europeus 

Or. en 

 

Alteração  66 

Vincent Peillon 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 -1-A. Congratula-se com o relatório da 

VP/AR intitulado «A UE num ambiente 

global em mutação – um mundo mais 

conectado, mais contestado e mais 

complexo»; considera que este trabalho 

proporciona uma visão clara dos desafios 

com que a União se confronta e constitui 

uma base adequada para a definição de 

uma estratégia europeia; 

Or. fr 
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Alteração  67 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

1. Assinala que o principal objetivo da 

União Europeia deve ser o de garantir a 

prosperidade e a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, bem como a 

democracia, a promoção do 

desenvolvimento sustentável, a defesa da 

paz e dos direitos humanos e a luta contra 

a pobreza; sublinha que nenhum Estado 

europeu pode enfrentar isoladamente os 

atuais desafios em termos de segurança, o 

que demonstra claramente que a 

segurança interna e externa estão 

estreitamente ligadas; considera que a UE 

deve tornar-se um interveniente forte a 

nível mundial, a fim de garantir uma boa 

governação da globalização. Para o efeito, 

a UE deve dispor de capacidades de base 

para responder a crises de qualquer 

natureza e empenhar-se de forma resoluta 

na luta internacional contra o terrorismo 

e o tráfico ilegal em todas as suas formas, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os 

nossos valores e o nosso modelo de 

sociedade, perseguindo os nossos 

interesses fundamentais. A UE deve, por 

conseguinte, assegurar a sua resiliência 

interna e externa, a sua capacidade de 

antecipar, prevenir e resolver as ameaças 

previsíveis, estar preparada para tomar 

rapidamente medidas em matéria de 

ameaças imprevisíveis e, ainda, garantir a 

sua capacidade de recuperar de diferentes 

tipos de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

Or. en 
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Alteração  68 

Elena Valenciano 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

1. Assinala que o principal objetivo da 

União Europeia deve ser o de garantir a 

prosperidade e a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, bem como a 

democracia, a promoção do 

desenvolvimento sustentável, a defesa da 

paz e dos direitos humanos e a luta contra 

a pobreza. A UE deve tornar-se um 

interveniente forte a nível mundial, a fim 

de garantir uma boa governação da 

globalização. Para o efeito, a UE deve 

dispor de capacidades de base para 

responder a crises de qualquer natureza. 

A UE empenhar-se de forma resoluta na 

luta internacional contra o terrorismo e o 

tráfico ilegal em todas as suas formas, 
salvaguardando, ao mesmo tempo, os 

nossos valores e o nosso modelo de 

sociedade, perseguindo os nossos 

interesses fundamentais. A UE deve, por 

conseguinte, assegurar a sua resiliência 

interna e externa, a sua capacidade de 

antecipar, prevenir e resolver as ameaças 

previsíveis, estar preparada para tomar 

rapidamente medidas em matéria de 

ameaças imprevisíveis e, ainda, garantir a 

sua capacidade de recuperar de diferentes 

tipos de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

Or. en 

 

Alteração  69 

Javi López 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 
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Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

1. Assinala que o principal objetivo da 

União Europeia deve ser o de garantir a 

prosperidade e a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, bem como a 

democracia, a promoção do 

desenvolvimento sustentável, a defesa da 

paz e dos direitos humanos e a luta contra 

a pobreza. A UE deve tornar-se um 

interveniente forte a nível mundial, a fim 

de garantir uma boa governação da 

globalização. Para o efeito, a UE deve 

dispor de capacidades de base para 

responder a crises de qualquer natureza. 

A UE empenhar-se de forma resoluta na 

luta internacional contra o terrorismo e o 

tráfico ilegal em todas as suas formas, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os 

nossos valores e o nosso modelo de 

sociedade, perseguindo os nossos 

interesses fundamentais. A UE deve, por 

conseguinte, assegurar a sua resiliência 

interna e externa, a sua capacidade de 

antecipar, prevenir e resolver as ameaças 

previsíveis, estar preparada para tomar 

rapidamente medidas em matéria de 

ameaças imprevisíveis e, ainda, garantir a 

sua capacidade de recuperar de diferentes 

tipos de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

 

Or. en 

 

Alteração  70 

Sabine Lösing 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 
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cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques; salienta que a salvaguarda da 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas não deve 

envolver quaisquer meios militares; 

Or. en 

 

Alteração  71 

Louis Michel 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a estabilidade dentro 

das suas fronteiras e na sua vizinhança, 

bem como a segurança dos seus cidadãos e 

do seu território, promovendo, ao mesmo 

tempo, os seus valores e o seu modelo de 

sociedade, perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

Or. fr 
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Alteração  72 

Miroslav Poche 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por 

conseguinte, assegurar a sua resiliência 

interna e externa, a sua capacidade de 

antecipar, prevenir e resolver as ameaças 

previsíveis, estar preparada para tomar 

rapidamente medidas em matéria de 

ameaças imprevisíveis e, ainda, garantir a 

sua capacidade de recuperar de diferentes 

tipos de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses. A UE deve, 

por conseguinte, assegurar a sua resiliência 

interna e externa, a sua capacidade de 

antecipar, prevenir e resolver as ameaças 

previsíveis, estar preparada para tomar 

rapidamente medidas em matéria de 

ameaças imprevisíveis.  Deve também ser 

capaz de recuperar de diferentes tipos de 

ataques, salvaguardar a sua segurança do 

aprovisionamento em termos de energia e 

de matérias-primas e diversificar as suas 

fontes energéticas;  

Or. cs 

Alteração  73 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança e o 

bem-estar dos seus cidadãos e do seu 

território, salvaguardando, ao mesmo 

tempo, os seus valores e o seu modelo de 

sociedade, perseguindo os seus interesses 

fundamentais, erradicando a pobreza e 

promovendo o desenvolvimento 

sustentável e a solidariedade a nível 

mundial. A UE deve, por conseguinte, 
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estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

assegurar a sua solidariedade e resiliência 

interna e externa, a sua capacidade de 

antecipar, prevenir e resolver os desafios e 

as ameaças previsíveis, estar preparada 

para tomar rapidamente medidas em 

matéria de ameaças imprevisíveis e, ainda, 

garantir a sua capacidade de recuperar de 

diferentes tipos de desafios ou ataques, 

bem como salvaguardar os nossos valores 

fundamentais, direitos e liberdades e a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

Or. en 

 

Alteração  74 

Marietje Schaake 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança das suas 

populações e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

Or. en 

 

Alteração  75 

Michael Gahler 
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Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por 

conseguinte, assegurar a sua resiliência 

interna e externa, a sua capacidade de 

antecipar, prevenir e resolver as ameaças 

previsíveis, estar preparada para tomar 

rapidamente medidas em matéria de 

ameaças imprevisíveis e, ainda, garantir a 

sua capacidade de recuperar de diferentes 

tipos de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

definindo e perseguindo os interesses 

europeus; apela, por conseguinte, às 

instituições da UE para que assegurem a 

sua resiliência interna e externa, e pede à 

VP/AR que reforce a capacidade da UE de 

antecipar, impedir, prevenir e resolver os 

riscos e as ameaças previsíveis, estar 

preparada para propor rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

Or. en 

 

Alteração  76 

Francisco José Millán Mon 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

estar preparada para tomar rapidamente 

1. Assinala que a União tem por objetivo 

promover a paz, os seus valores e o 

bem-estar dos seus cidadãos; observa, por 

conseguinte, que o principal objetivo da 

UE deve ser o de garantir a segurança dos 

seus cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais; sublinha que, embora a UE 

não seja uma aliança militar, não pode 
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medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

ignorar o seu pilar de defesa. A UE deve, 

por conseguinte, assegurar a sua resiliência 

interna e externa, a sua capacidade de 

antecipar, prevenir e resolver os desafios e 

as ameaças previsíveis, estar preparada 

para tomar rapidamente medidas em 

matéria de crises e ameaças imprevisíveis 

e, ainda, garantir a sua capacidade de 

recuperar de diferentes tipos de ataques, 

bem como salvaguardar a segurança do 

aprovisionamento em termos de energia e 

de matérias-primas; 

Or. en 

 

Alteração  77 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, como 

a democracia, o Estado de direito e o 

respeito pelos direitos humanos e 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais neste âmbito. A UE deve, 

por conseguinte, assegurar a sua resiliência 

interna e externa, a sua capacidade de 

antecipar, prevenir e resolver as ameaças 

previsíveis, estar preparada para tomar 

rapidamente medidas em matéria de 

ameaças imprevisíveis e, ainda, garantir a 

sua capacidade de recuperar de diferentes 

tipos de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

Or. en 
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Alteração  78 

Charles Tannock 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

1. Assinala que um dos principais 

objetivos da UE consiste em garantir a 

segurança dos seus cidadãos e do seu 

território, salvaguardando, ao mesmo 

tempo, os seus valores e o seu modelo de 

sociedade, perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

Or. en 

 

Alteração  79 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

1. Assinala que um dos principais 

objetivos da UE deve ser o de garantir a 

segurança dos seus cidadãos e do seu 

território, salvaguardando, ao mesmo 

tempo, os seus valores e o seu modelo de 

sociedade, perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 
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estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como assegurar a defesa 

dos direitos humanos no mundo e 

salvaguardar a segurança do 

aprovisionamento em termos de energia e 

de matérias-primas; 

Or. it 

 

Alteração  80 

Boris Zala 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por conseguinte, 

assegurar a sua resiliência interna e 

externa, a sua capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

estar preparada para tomar rapidamente 

medidas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, garantir a sua 

capacidade de recuperar de diferentes tipos 

de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos seus 

cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE e os seus 

Estados-Membros devem, por conseguinte, 

assegurar a resiliência das instituições 

democráticas e os valores fundamentais; 

entende que são necessárias instituições 

comuns novas para fazer face ao leque 

crescente de ameaças internas e externas, 

as quais devem ser dotadas de recursos 

adequados e da capacidade de antecipar, 

prevenir e resolver as ameaças previsíveis, 

estar preparada para tomar rapidamente 

medidas conjuntas em matéria de ameaças 

imprevisíveis e, ainda, de recuperar de 

diferentes tipos de ataques, bem como 

salvaguardar a segurança do 

aprovisionamento em termos de energia e 

de matérias-primas; 

Or. en 
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Alteração  81 

Knut Fleckenstein 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que o principal objetivo da UE 

deve ser o de garantir a segurança dos 

seus cidadãos e do seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade, 

perseguindo os seus interesses 

fundamentais. A UE deve, por 

conseguinte, assegurar a sua resiliência 

interna e externa, a sua capacidade de 

antecipar, prevenir e resolver as ameaças 

previsíveis, estar preparada para tomar 

rapidamente medidas em matéria de 

ameaças imprevisíveis e, ainda, garantir a 

sua capacidade de recuperar de diferentes 

tipos de ataques, bem como salvaguardar a 

segurança do aprovisionamento em termos 

de energia e de matérias-primas; 

1. Assinala que o principal objetivo da 

política externa e de segurança da UE 

deve ser o de manter a segurança e a 

prosperidade de todos os cidadãos que 

vivem na UE e no seu território, 

salvaguardando, ao mesmo tempo, os seus 

valores e o seu modelo de sociedade. A UE 

deve, por conseguinte, assegurar a sua 

resiliência interna e externa, a sua 

capacidade de antecipar, prevenir e 

resolver as ameaças previsíveis, estar 

preparada para tomar rapidamente medidas 

em matéria de ameaças imprevisíveis e, 

ainda, garantir a sua capacidade de 

recuperar de diferentes tipos de ataques, 

bem como salvaguardar a segurança do 

aprovisionamento em termos de energia e 

de matérias-primas; 

Or. en 

 

Alteração  82 

Vincent Peillon 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Está convencido de que, para fazer 

face a um ambiente mundial em mutação, 

a estratégia da UE deve basear-se no 

seguinte: 

 a) identificação e hierarquização das 

ameaças e dos desafios; 

 b) definição das respostas a dar-lhes; 

 c) determinação dos meios necessários 
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para o efeito; 

Or. fr 

 

Alteração  83 

Andrejs Mamikins 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Assinala que o principal perigo para 

o futuro da UE advém da falta de 

unidade, da desconfiança mútua entre os 

Estados-Membros da UE, de 

comportamentos imprevisíveis e 

irresponsáveis dos líderes políticos dos 

Estados-Membros da UE e da inexistência 

de objetivos e ambições comuns. Estes 

fatores concorrem para reduzir de forma 

drástica a influência e a eficácia da União 

Europeia, bem como a capacidade para 

responder a desafios externos e internos; 

Or. en 

 

Alteração  84 

Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Recorda o empenho da UE no 

sentido de desenvolver uma política 

externa e de segurança comum inspirada 

nos princípios da democracia, do Estado 

de direito, da universalidade e da 

indivisibilidade dos direitos humanos e 

das liberdades fundamentais e convida a 

UE e os seus Estados-Membros a 

redobrarem os seus esforços para 

colocarem estes valores no centro das 
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suas relações com o resto do mundo; 

Or. en 

 

Alteração  85 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Destaca a importância de uma 

abordagem totalmente abrangente 

baseada na cooperação em relação à 

segurança; exorta, para o efeito, a UE a 

velar pelo reforço da OSCE e do respetivo 

papel, a fim de fazer um melhor uso de 

todos os instrumentos e políticas desta 

organização; 

Or. en 

 

Alteração  86 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Assinala que o interesse estratégico 

fundamental da União consiste numa 

ordem mundial multilateral pacífica, 

alicerçada no Estado de direito, no 

respeito pelos direitos humanos e na 

democracia; observa, com grande 

preocupação, que tais normas e valores 

estão sujeitos a uma pressão crescente 

num mundo cada vez mais instável 

caraterizado por um aumento das 

desigualdades, uma concentração 

crescente da riqueza, recursos e poderes e 

um enfraquecimento da capacidade do 
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Estado para regulamentar e proteger a 

sua própria população; 

Or. en 

 

Alteração  87 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Sublinha que as fronteiras de cada 

Estado-Membro são as fronteiras da 

União e devem ser defendidas enquanto 

tais; 

Or. en 

 

Alteração  88 

Boris Zala 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Recorda que os níveis elevados de 

ameaças à segurança interna e externa, 

incluindo o terrorismo e as guerras 

híbridas, requerem um reforço da 

cooperação e da integração no quadro da 

recolha de informações de segurança, do 

conhecimento da situação e da análise 

partilhada; sublinha a necessidade de 

reforçar a coerência e a consolidação 

institucional das capacidades dos serviços 

de informações à disposição da UE e dos 

Estados-Membros, que culminem na 

criação de uma verdadeira agência de 

informações de segurança da UE; 

entende ainda que, para combater a 

criminalidade transfronteiras, importa 

aprofundar a cooperação e reforçar a 
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partilha de recursos, na perspetiva de um 

serviço de investigação europeu comum; 

Or. en 

 

Alteração  89 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Considera que a diplomacia 

multilateral inclusiva, sob a liderança da 

VP/AR, é uma ferramenta essencial para 

a resolução de conflitos nas regiões 

vizinhas; defende que devem ser criadas 

mais ligações e sinergias entre a 

diplomacia e os assuntos internos; 

Or. en 

 

Alteração  90 

Andrejs Mamikins 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-B. Toma nota do facto de o vazio 

ideológico ser muito perigoso para o 

futuro desenvolvimento da UE, vazio este 

que os nacionalistas, radicais e xenófobos 

tentam colmatar com os seus conteúdos 

negativos. Uma parte da sociedade da UE 

não é imune à sua retórica emocional, 

que poderá destruir a UE mais 

rapidamente do que qualquer inimigo 

externo; 

Or. en 
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Alteração  91 

Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-B. Recorda que a Parceria 

Transatlântica, baseada em fortes elos 

políticos, culturais, económicos e 

históricos, em valores partilhados como a 

liberdade, a democracia, os direitos 

humanos e o Estado de direito, e em 

objetivos comuns, constitui um dos pilares 

da nossa segurança; 

Or. en 

 

Alteração  92 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-B. Assinala que a União e a maior parte 

dos Estados-Membros da UE 

intensificaram recentemente os seus 

esforços de combate ao terrorismo; está 

convicto de que a abordagem da União na 

luta contra o terrorismo deve, em primeiro 

lugar, reger-se por uma abordagem de 

justiça penal baseada numa cooperação 

reforçada entre as forças da polícia, a 

justiça e as agências de informações de 

segurança na Europa; apela à AR, à 

Comissão e aos Estados-Membros da UE 

para que votem uma atenção particular, 

no quadro da cooperação com países 

terceiros na luta contra o terrorismo, às 

normas em matéria de direitos humanos e 

aos princípios da responsabilidade e da 

transparência e para que evitem um 

enfraquecimento das normas em matéria 
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de direitos humanos; 

Or. en 

 

Alteração  93 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-B. Considera que a UE deve ser um 

interveniente mundial construtivo e 

sólido, com uma dimensão regional, e 

contribuir para aumentar a eficácia do 

sistema de governação mundial 

multilateral; 

Or. en 

 

Alteração  94 

Andrejs Mamikins 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-C. Assinala que a UE pode escolher se 

acelera de forma significativa os 

processos de integração ou se regressa ao 

passado, ou seja, a uma Europa dividida e 

pusilânime. A Europa não poderá 

continuar por muito tempo numa posição 

intermédia. Cada fase de integração 

requer ulteriores mudanças; caso 

contrário, surgirão assimetrias perigosas 

em termos de desenvolvimento. Os 

exemplos paradigmáticos de tais 

assimetrias são os problemas da zona 

euro e a recente crise dos refugiados na 

Europa. Qualquer atraso pode ser fatal 

para o futuro da UE; 
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Or. en 

 

Alteração  95 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-C. Entende que é crucial identificar os 

verdadeiros interesses partilhados em 

matéria de política externa de todos os 

Estados-Membros da UE em todas as 

regiões do mundo e em todas os domínios 

de intervenção pertinentes; sublinha, 

todavia, que dar visibilidade a tais 

interesses partilhados já reforçaria de 

forma significativa a UE enquanto 

interveniente no âmbito da política 

externa;  exorta a AR a cometer à SEAE a 

tarefa de catalogação de tais interesses 

específicos e a contribuir para definir 

objetivos estratégicos e operacionais que 

possam conduzir diretamente a resultados 

concretos; 

Or. en 

 

Alteração  96 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-D. Salienta que a estratégia global deve 

abordar explicitamente as ameaças 

urgentes e diretas para o processo de 

integração europeu; considera, neste 
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contexto, que estas ameaças comportam 

elementos internos e externos que se 

encontram interligados; considera ser 

crucial atender às preocupações daqueles 

que se veem como perdedores numa 

União cada vez mais estreita num mundo 

globalizado e reforçar contratos sociais 

eficazes e uma sólida democracia 

representativa, igualmente em prol da 

segurança; 

Or. en 

 

Alteração  97 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-E. Insiste no facto de a questão das 

alterações climáticas representar a maior 

ameaça para a segurança mundial, pelo 

deve ser combatida com urgência; 

assinala que estes acontecimentos 

representam igualmente um agravamento 

das ameaças à paz internacional e à 

segurança humana; sublinha que a UE 

deveria ter em consideração os efeitos das 

alterações climáticas na segurança 

internacional; 

Or. en 

 

Alteração  98 

Sabine Lösing 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os Suprimido 
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Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças 

e de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

Or. en 

 

Alteração  99 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças 

e de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Considera que a política externa da UE 

e dos Estados-Membros deve reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos; solicita, consequentemente, à UE e 

aos Estados-Membros que elaborem as 

suas políticas externas de forma 

autónoma tanto no que se refere à 

promoção dos seus interesses comerciais, 

como no âmbito da segurança e da defesa; 

Or. it 

 

Alteração  100 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 
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Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Salienta que a UE e os 

Estados-Membros devem assumir plena 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa coletiva, incluindo 

cidadãos, território, interesses e valores. 
Solicita, consequentemente, à UE e aos 

Estados-Membros, que reforcem a sua 

autonomia estratégica no tocante às 

capacidades de defesa, a fim de estarem 

preparados para responder a uma vasta 

gama de ameaças e de riscos civis, 

militares e híbridos; observa que a UE e 

os Estados-Membros devem socorrer-se 

da PCSD para enfrentar os problemas de 

segurança coletiva originários de várias 

direções, unificar as considerações 

internas e externas colocadas por essas 

ameaças e integrar uma abordagem civil-

militar na capacidade de reação e na 

resposta coletiva; 

Or. en 

 

Alteração  101 

Marietje Schaake 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Refere que a UE e os Estados-Membros 

devem ser um interveniente a nível global 

e um garante da segurança "per se", sem 

que tenham de depender dos Estados 

Unidos, realçando que a aliança 

transatlântica deve permanecer um pilar 

fundamental de um sistema mundial 

baseado em regras e no respeito pelos 

direitos e pelas liberdades fundamentais; 
Solicita, consequentemente, à UE e aos 

Estados-Membros, que melhorem a sua 

autonomia estratégica no tocante às 

capacidades de defesa, a fim de estarem 
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preparados para responder a uma vasta 

gama de ameaças e de riscos civis e 

militares, em plena complementaridade 

com a NATO; 

Or. en 

 

Alteração  102 

Urmas Paet 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de assumir uma 

maior responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

Or. et 

 

Alteração  103 

Mark Demesmaeker 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de assumir uma 

maior responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 
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consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

Or. nl 

 

Alteração  104 

Charles Tannock 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de assumir uma 

maior responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO, em 

conformidade com o artigo 42.º, n.º 2, do 

TUE; 

Or. en 

 

Alteração  105 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de ser mais unidos 
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dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

e estar preparados para assumir uma 

maior responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial, continuando 

a cooperar com os parceiros 

internacionais no âmbito da NATO. 

Solicita, consequentemente, à UE e aos 

Estados-Membros, que melhorem a sua 

autonomia estratégica no tocante às 

capacidades de defesa, a fim de estarem 

preparados para responder a uma vasta 

gama de ameaças e de riscos civis e 

militares, em plena complementaridade 

com a NATO; 

Or. en 

 

Alteração  106 

Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros deveriam assumir uma 

maior responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial, consagrando 

uma atenção particular à ação preventiva 

e à reação rápida. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

Or. en 

 

Alteração  107 

Louis Michel 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 



 

AM\1087188PT.doc 59/129 PE577.080v01-00 

 PT 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de assumir uma 

maior responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

Or. fr 

 

Alteração  108 

Francisco José Millán Mon 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Entende que os Estados Unidos 

constituem o parceiro estratégico 

fundamental da UE, sobretudo no atual 

contexto geopolítico; refere, todavia, que, 

no futuro, a UE e os Estados-Membros 

terão de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

Or. en 
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Alteração  109 

James Carver 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, aos Estados-Membros, 

que melhorem a sua autonomia estratégica 

no tocante às capacidades de defesa, a fim 

de estarem preparados para responder a 

uma vasta gama de ameaças e de riscos 

civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

Or. en 

 

Alteração  110 

Vincent Peillon 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Recorda que os Estados-Membros da 

UE constituem o pilar oriental da NATO; 
refere que, no futuro, a UE e os Estados-

Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial; solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, no âmbito da 

NATO ou em plena complementaridade 
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com esta organização; 

Or. fr 

 

Alteração  111 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 
defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua capacidade 

de ação, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

Or. en 

 

Alteração  112 

Michael Gahler 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial, 

especialmente na vizinhança europeia; 
solicita, consequentemente, à UE e aos 
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estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

Estados-Membros, que melhorem a sua 

autonomia estratégica no tocante às 

capacidades de defesa, a fim de estarem 

preparados para responder a uma vasta 

gama de ameaças e de riscos civis e 

militares, em plena complementaridade 

com a NATO; exorta a Comissão a 

clarificar, no seu anunciado plano de 

ação da União Europeia no domínio da 

defesa (COM(2015) 610 final) de que 

modo as ações previstas da UE 

responderão à terceira «Offset Strategy» 

(plano de compensação de assimetrias no 

plano militar) e à «Defence Innovation 

Initiative» (iniciativa de inovação da 

defesa) dos EUA; 

Or. en 

 

Alteração  113 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial; constata a 

necessidade de um empenho renovado e 

de esforços concertados para conferir um 

impulso político ao conceito de segurança 

comum, com base na OSCE; solicita à UE 

e aos seus Estados-Membros, que adiram a 

tais iniciativas positivas, que procuram 

fazer avançar o diálogo sobre um conceito 

mais amplo de segurança europeia no 

âmbito da OSCE; solicita à UE e aos seus 

Estados-Membros, que melhorem a sua 

autonomia estratégica no tocante às 

capacidades de defesa, a fim de estarem 

preparados para responder a uma vasta 

gama de ameaças e de riscos civis e 
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militares, em plena complementaridade 

com a NATO, respeitando os direitos 

humanos e os valores europeus; constata 

que os agrupamentos táticos da UE 

atingiram plena capacidade operacional 

em 2007, apelando ao reforço da 

capacidade da UE de mobilizar meios de 

forma eficaz e célere; 

Or. en 

 

Alteração  114 

Georgios Epitideios 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que garantam a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena e 

constante cooperação com a NATO; 

Or. el 

 

Alteração  115 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 
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dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, incluindo 

informações e guerras híbridas, em plena 

complementaridade com a NATO; 

Or. en 

 

Alteração  116 

Boris Zala 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos para garantir a segurança e de 

assumir uma maior responsabilidade pela 

sua própria segurança e defesa territorial e 

pela gestão das crises em matéria de 

segurança na sua vizinhança. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares; 

Or. en 

 

Alteração  117 

Paavo Väyrynen 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 
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Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos 

Estados-Membros, que melhorem a sua 

autonomia estratégica no tocante às 

capacidades de defesa, a fim de estarem 

preparados para responder a uma vasta 

gama de ameaças e de riscos civis e 

militares; 

Or. en 

 

Alteração  118 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

2. Refere que, no futuro, a UE e os 

Estados-Membros terão de reduzir a sua 

dependência em relação aos Estados 

Unidos e de assumir uma maior 

responsabilidade pela sua própria 

segurança e defesa territorial, mantendo a 

aliança privilegiada com os Estados 

Unidos, no âmbito de diversos quadros 

institucionais, enquanto trave-mestra de 

todas as reflexões. Solicita, 

consequentemente, à UE e aos Estados-

Membros, que melhorem a sua autonomia 

estratégica no tocante às capacidades de 

defesa, a fim de estarem preparados para 

responder a uma vasta gama de ameaças e 

de riscos civis e militares, em plena 

complementaridade com a NATO; 

Or. en 
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Alteração  119 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Toma nota do relatório da Comissão 

sobre a União Europeia num contexto 

mundial em evolução, que prevê que as 

crises humanitárias se tornarão a «nova 

normalidade»; assinala que a UE deve 

estar preparada para reagir a esta nova 

situação; 

Or. en 

 

Alteração  120 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Sublinha que a União Europeia 

possui a maior economia do mundo, que, 

em conjunto com os Estados Unidos, é 

quase 40 vezes superior à economia 

russa; salienta o facto de a UE, 

conjuntamente com os seus aliados, 

dispor de uma força única, através da 

política energética, dos bloqueios 

económicos e de pressões enquanto 

«softpower», para se opor a políticas e a 

ações destinadas a comprometer, 

desestabilizar ou ameaçar os países 

europeus; 

Or. en 
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Alteração  121 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Destaca a necessidade urgente de a 

UE e os Estados-Membros avaliaram 

quais as infraestruturas críticas, redes e 

indústrias e serviços estratégicos, 

incluindo sistemas informáticos das 

administrações nacionais, que passaram a 

estar sujeitos ao controlo de sociedades ou 

potências estrangeiras de uma forma que 

possa comprometer a autonomia 

estratégica da Europa; 

Or. en 

 

Alteração  122 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-B. Salienta que a cooperação europeia 

preconiza o comércio livre, a abertura das 

fronteiras e o Estado de direito, o que, por 

definição, não constitui uma ameaça mas, 

sim, uma oportunidade para toda a 

Europa; 

Or. en 

 

Alteração  123 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-B (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 2-B. Considera que a garantia da sua 

segurança de aprovisionamento se reveste 

de uma importância estratégica para a 

defesa da União, sublinhando a 

importância do trabalho articulado entre 

a Comissão Europeia e a Agência 

Europeia de Defesa (AED), bem como a 

aplicação, pelos Estados-Membros das 

diretivas do pacote de defesa 2009 no 

domínio dos contratos públicos no sector 

da defesa; reitera a necessidade de os 

Estados-Membros investirem em 

iniciativas de mutualização e de partilha, 

a fim de velar por que as capacidades de 

segurança e de defesa necessárias estejam 

efetivamente disponíveis, evitar 

duplicações, assegurar o cumprimento da 

interoperabilidade dos sistemas e criar 

economias de escala, poupar recursos e 

promover assim as indústrias europeias; 

sublinha, além disso, que uma maior 

articulação com a NATO, nomeadamente 

no quadro da sua iniciativa «Defesa 

Inteligente», é desejável e necessária; 

Or. en 

 

Alteração  124 

James Carver 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Insta a UE, em consequência, a 

reforçar a cooperação estruturada e 

coerente na investigação no domínio da 

defesa, na base industrial e na 

ciberdefesa, através da mutualização e da 

partilha de recursos, de molde a utilizar 

mais eficientemente os orçamentos 

destinados à defesa. O papel da Agência 

Europeia de Defesa deve ser reforçado e 

Suprimido 
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os seus recursos aumentados para lhe 

permitir atuar de forma mais eficaz. Os 

Estados-Membros devem assumir uma 

maior responsabilidade na criação de 

capacidades europeias e aumentar as suas 

despesas de investigação militar, através 

da AED. Além disso, tem de ser 

desenvolvida uma verdadeira capacidade 

europeia no domínio dos serviços de 

informação e da previsão; 

Or. en 

 

Alteração  125 

Sabine Lösing 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Insta a UE, em consequência, a 

reforçar a cooperação estruturada e 

coerente na investigação no domínio da 

defesa, na base industrial e na ciberdefesa, 

através da mutualização e da partilha de 

recursos, de molde a utilizar mais 

eficientemente os orçamentos destinados 

à defesa. O papel da Agência Europeia de 

Defesa deve ser reforçado e os seus 

recursos aumentados para lhe permitir 

atuar de forma mais eficaz. Os Estados-

Membros devem assumir uma maior 

responsabilidade na criação de 

capacidades europeias e aumentar as suas 

despesas de investigação militar, através 

da AED. Além disso, tem de ser 

desenvolvida uma verdadeira capacidade 

europeia no domínio dos serviços de 

informação e da previsão; 

3. Está preocupado com a crescente 

cooperação estruturada na investigação no 

domínio da defesa, na base industrial e na 

ciberdefesa, através da mutualização e da 

partilha de recursos; opõe-se à fusão da 

investigação civil e militar; rejeita o 

financiamento da investigação no 

domínio da defesa, as missões da PCSD e 

as operações militares a cargo do 

orçamento da UE; recorda que, de acordo 

com o artigo 41.º, n.º 2, do TUE, as 

despesas incorridas com ações com 

implicações militares ou de defesa não 

devem ser imputadas ao orçamento da 

União; toma nota, com preocupação, da 

intenção do Conselho de desenvolver 

projetos tendo em vista o reforço das 

capacidades da União Europeia, 

incluindo os sistemas de sistemas de 

aeronaves telepilotadas (RPAS), e rejeita 

a utilização e o desenvolvimento de 

aeronaves telepilotadas armadas e a 

prática ilegal de execuções extrajudiciais 

seletivas; rejeita firmemente qualquer 

financiamento a título do programa 

Horizonte 2020 ou de qualquer outro 
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fundo para investigação militar, 

civil-militar ou no domínio da segurança 

em geral e o desenvolvimento do RPAS, 

em particular; 

Or. en 

 

Alteração  126 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Insta a UE, em consequência, a reforçar 

a cooperação estruturada e coerente na 

investigação no domínio da defesa, na base 

industrial e na ciberdefesa, através da 

mutualização e da partilha de recursos, de 

molde a utilizar mais eficientemente os 

orçamentos destinados à defesa. O papel da 

Agência Europeia de Defesa deve ser 

reforçado e os seus recursos aumentados 

para lhe permitir atuar de forma mais 

eficaz. Os Estados-Membros devem 

assumir uma maior responsabilidade na 

criação de capacidades europeias e 

aumentar as suas despesas de 

investigação militar, através da AED. 

Além disso, tem de ser desenvolvida uma 

verdadeira capacidade europeia no 

domínio dos serviços de informação e da 

previsão; 

3. Insta os Estados-Membros da UE, em 

consequência, a reforçar a cooperação 

estruturada e coerente na investigação e 

desenvolvimento no domínio da defesa, 

nos contratos públicos, na base industrial e 

na ciberdefesa, através da mutualização e 

da partilha de recursos, de molde a utilizar 

mais eficientemente os orçamentos 

nacionais destinados à defesa. considera 

que o papel da Agência Europeia de 

Defesa deve ser avaliado de forma 

profunda, na medida em que o seu 

impacto no desenvolvimento de 

capacidades e no aumento da eficiência 

dos projetos relacionados com a defesa foi 

escasso até à data;  exorta os 

Estados-Membros da UE a velarem por 

que sejam disponibilizados os meios 

apropriados para a realização das tarefas 

descritas no artigo 43.º TUE, incluindo 

para missões pertinentes de manutenção 

da paz das Nações Unidas; observa o 

baixo nível de partilha de informações 

entre as agências nacionais competentes 

dos Estados-Membros da UE e apela à 

realização de um debate sobre a forma de 

reforçar a cooperação, sem pôr em risco a 

proteção dos dados e o direito à proteção 

da vida privada dos cidadãos da União; 

Or. en 
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Alteração  127 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Insta a UE, em consequência, a reforçar 

a cooperação estruturada e coerente na 

investigação no domínio da defesa, na 

base industrial e na ciberdefesa, através da 

mutualização e da partilha de recursos, de 

molde a utilizar mais eficientemente os 

orçamentos destinados à defesa. O papel 

da Agência Europeia de Defesa deve ser 

reforçado e os seus recursos aumentados 

para lhe permitir atuar de forma mais 

eficaz. Os Estados-Membros devem 

assumir uma maior responsabilidade na 

criação de capacidades europeias e 

aumentar as suas despesas de 

investigação militar, através da AED. 

Além disso, tem de ser desenvolvida uma 

verdadeira capacidade europeia no 

domínio dos serviços de informação e da 

previsão; 

3. Insta a UE a reforçar a cooperação 

estruturada e coerente na I&D no domínio 

da defesa (investigação e 

desenvolvimento), nomeadamente através 

de projetos no quadro do programa 

Horizonte 2020; apela à elaboração de 

uma base industrial e tecnológica de 

defesa europeia (BITDE), que inclua a 

cibersegurança e a ciberdefesa, 

nomeadamente através da mutualização e 

da partilha de recursos e outros projetos de 

cooperação; exorta ao reforço, mas 

também a uma utilização mais 

transparente e responsável dos 

orçamentos no domínio da segurança e da 

defesa, como única forma de tranquilizar 

os cidadãos em relação a uma utilização 

mais eficiente; entende que o mandato da 

AED deve ser reforçado e os seus recursos 

aumentados para lhe permitir atuar como 

centro de especialização crucial para os 

Estados-Membros em matéria de 

segurança e de defesa coletivas;   

Or. en 

 

Alteração  128 

Michael Gahler 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Insta a UE, em consequência, a 

reforçar a cooperação estruturada e 

coerente na investigação no domínio da 

3. Toma nota dos papéis complementares 

da Comissão Europeia, dos 

Estados-Membros e da Agência Europeia 
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defesa, na base industrial e na 

ciberdefesa, através da mutualização e da 

partilha de recursos, de molde a utilizar 

mais eficientemente os orçamentos 

destinados à defesa. O papel da Agência 

Europeia de Defesa deve ser reforçado e 

os seus recursos aumentados para lhe 

permitir atuar de forma mais eficaz. Os 

Estados-Membros devem assumir uma 

maior responsabilidade na criação de 

capacidades europeias e aumentar as suas 

despesas de investigação militar, através 

da AED. Além disso, tem de ser 

desenvolvida uma verdadeira capacidade 

europeia no domínio dos serviços de 

informação e da previsão; 

de Defesa (AED) no domínio da base 

industrial e tecnológica de defesa 

europeia (BITDE) e do mercado europeu 

da defesa (EDM); saúda, neste contexto, 

os compromissos ambiciosos e reiterados 

pelas partes interessadas presentes nos 

Conselhos Europeus de 2013 e de 2015; 

insta os Estados-Membros a lançarem de 

imediato novos programas de 

aprovisionamento, com base na 

cooperação, que sejam portadores de 

novas capacidades, urgentemente 

necessárias, e a contribuírem para a 

autonomia estratégica e a defesa da 

competitividade industrial da União 

Europeia; Além disso, tem de ser 

desenvolvida uma verdadeira capacidade 

europeia no domínio dos serviços de 

informação e da previsão; 

Or. en 

 

Alteração  129 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Insta a UE, em consequência, a reforçar 

a cooperação estruturada e coerente na 

investigação no domínio da defesa, na base 

industrial e na ciberdefesa, através da 

mutualização e da partilha de recursos, de 

molde a utilizar mais eficientemente os 

orçamentos destinados à defesa. O papel da 

Agência Europeia de Defesa deve ser 

reforçado e os seus recursos aumentados 

para lhe permitir atuar de forma mais 

eficaz. Os Estados-Membros devem 

assumir uma maior responsabilidade na 

criação de capacidades europeias e 

aumentar as suas despesas de 

investigação militar, através da AED. 

Além disso, tem de ser desenvolvida uma 

verdadeira capacidade europeia no 

3. Insta, todavia, a UE a reforçar a 

cooperação dos Estados-Membros na 

investigação no domínio da defesa, na base 

industrial e na ciberdefesa, através da 

mutualização e da partilha de recursos, de 

molde a utilizar mais eficientemente os 

orçamentos destinados à defesa e a poupar 

os recursos económicos disponíveis no 

interesse dos cidadãos da União; o papel 

da Agência Europeia de Defesa deve ser 

reforçado a fim de prestar um apoio 

adequado aos Estados-Membros afetados 

pela crise e reduzir os encargos 

financeiros que sobre eles pesam; os 

Estados-Membros devem assumir uma 

maior responsabilidade na criação de 

capacidades europeias para investigação 
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domínio dos serviços de informação e da 

previsão; 

em matéria de segurança, através da 

AED; 

Or. it 

 

Alteração  130 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Insta a UE, em consequência, a reforçar 

a cooperação estruturada e coerente na 

investigação no domínio da defesa, na base 

industrial e na ciberdefesa, através da 

mutualização e da partilha de recursos, de 

molde a utilizar mais eficientemente os 
orçamentos destinados à defesa. O papel da 

Agência Europeia de Defesa deve ser 

reforçado e os seus recursos aumentados 

para lhe permitir atuar de forma mais 

eficaz. Os Estados-Membros devem 

assumir uma maior responsabilidade na 

criação de capacidades europeias e 

aumentar as suas despesas de investigação 

militar, através da AED. Além disso, tem 

de ser desenvolvida uma verdadeira 

capacidade europeia no domínio dos 

serviços de informação e da previsão; 

3. Insta a UE, em consequência, a reforçar 

a cooperação estruturada e coerente na 

investigação no domínio da defesa, na base 

tecnológica e industrial e na ciberdefesa, 

através da mutualização e da partilha de 

recursos e da coordenação mais eficaz dos 

orçamentos destinados à defesa; salienta 

que o papel da Agência Europeia de 

Defesa deve ser consideravelmente 

reforçado e os seus recursos aumentados 

para lhe permitir atuar de forma mais 

eficaz e que os Estados-Membros devem 

assumir uma maior responsabilidade na 

criação de capacidades europeias e 

aumentar as suas despesas de investigação 

militar, através da AED. Assinala que já 

existem muitos estudos que apresentam 

projetos e propostas concretas em 

domínios em que é necessária uma 

cooperação mais eficaz em matéria de 

defesa e em que esta poderia afigurar-se 

útil e proveitosa, incluindo em domínios 

que não afetam diretamente instrumentos 

de defesa letais, como reabastecimento em 

voo, transporte, logística e manutenção. 
Além disso, tem de ser desenvolvida uma 

verdadeira capacidade europeia no domínio 

dos serviços de informação e da previsão 

com os mecanismos de supervisão 

adequados; 

Or. en 
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Alteração  131 

Arnaud Danjean 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Insta a UE, em consequência, a reforçar 

a cooperação estruturada e coerente na 

investigação no domínio da defesa, na base 

industrial e na ciberdefesa, através da 

mutualização e da partilha de recursos, de 

molde a utilizar mais eficientemente os 

orçamentos destinados à defesa. O papel da 

Agência Europeia de Defesa deve ser 

reforçado e os seus recursos aumentados 
para lhe permitir atuar de forma mais 

eficaz. Os Estados-Membros devem 

assumir uma maior responsabilidade na 

criação de capacidades europeias e 

aumentar as suas despesas de investigação 

militar, através da AED. Além disso, tem 

de ser desenvolvida uma verdadeira 

capacidade europeia no domínio dos 

serviços de informação e da previsão; 

3. Insta a UE, em consequência, a reforçar 

a cooperação estruturada e coerente na 

investigação no domínio da defesa, na base 

industrial e na ciberdefesa, através da 

mutualização e da partilha de recursos, de 

molde a utilizar mais eficientemente os 

orçamentos nacionais destinados à defesa; 

nesta ótica, o papel da Agência Europeia 

de Defesa deve ser consideravelmente 

aumentado para lhe permitir atuar de 

forma mais eficaz; os Estados-Membros 

devem assumir uma maior 

responsabilidade e aumentar as suas 

despesas de investigação militar; além 

disso, é necessário reforçar o intercâmbio 

de informações a nível europeu, na 

medida em que os recursos nacionais o 

permitirem; 

Or. fr 

 

Alteração  132 

Charles Tannock 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Insta a UE, em consequência, a reforçar 

a cooperação estruturada e coerente na 

investigação no domínio da defesa, na base 

industrial e na ciberdefesa, através da 

mutualização e da partilha de recursos, de 

molde a utilizar mais eficientemente os 

orçamentos destinados à defesa. O papel da 

Agência Europeia de Defesa deve ser 

reforçado e os seus recursos aumentados 

3. Insta a UE, em consequência, a reforçar 

a cooperação estruturada e coerente na 

investigação no domínio da defesa, na base 

industrial e na ciberdefesa, através da 

mutualização e da partilha de recursos, de 

molde a utilizar mais eficientemente os 

orçamentos destinados à defesa. O papel da 

Agência Europeia de Defesa deve ser 

reforçado e os seus recursos aumentados 
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para lhe permitir atuar de forma mais 

eficaz. Os Estados-Membros devem 

assumir uma maior responsabilidade na 

criação de capacidades europeias e 

aumentar as suas despesas de 

investigação militar, através da AED. 

Além disso, tem de ser desenvolvida uma 

verdadeira capacidade europeia no 

domínio dos serviços de informação e da 

previsão; 

para lhe permitir atuar de forma mais 

eficaz; 

Or. en 

 

Alteração  133 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Insta a UE, em consequência, a reforçar 

a cooperação estruturada e coerente na 

investigação no domínio da defesa, na base 

industrial e na ciberdefesa, através da 

mutualização e da partilha de recursos, de 

molde a utilizar mais eficientemente os 

orçamentos destinados à defesa. O papel da 

Agência Europeia de Defesa deve ser 

reforçado e os seus recursos aumentados 

para lhe permitir atuar de forma mais 

eficaz. Os Estados-Membros devem 

assumir uma maior responsabilidade na 

criação de capacidades europeias e 

aumentar as suas despesas de investigação 

militar, através da AED. Além disso, tem 

de ser desenvolvida uma verdadeira 

capacidade europeia no domínio dos 

serviços de informação e da previsão; 

3. Insta a UE a reforçar a cooperação 

estruturada e coerente na investigação no 

domínio da defesa, na base industrial e na 

ciberdefesa, através da mutualização e da 

partilha de recursos, de molde a utilizar 

mais eficientemente os orçamentos 

destinados à defesa, sublinhando, porém, 

neste contexto, o quadro juridicamente 

vinculativo da Posição Comum 

2008/944/PESC sobre exportação de 

armamento. O papel da Agência Europeia 

de Defesa deve ser reforçado e os seus 

recursos aumentados para lhe permitir 

atuar de forma mais eficaz. Os Estados-

Membros devem assumir uma maior 

responsabilidade na criação de capacidades 

europeias e aumentar as suas despesas de 

investigação militar, através da AED. Além 

disso, tem de ser desenvolvida uma 

verdadeira capacidade europeia no domínio 

dos serviços de informação e da previsão, o 

que também requer uma afetação 

suficiente de fundos; 

Or. en 
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Alteração  134 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Insta a UE, em consequência, a reforçar 

a cooperação estruturada e coerente na 

investigação no domínio da defesa, na base 

industrial e na ciberdefesa, através da 

mutualização e da partilha de recursos, de 

molde a utilizar mais eficientemente os 

orçamentos destinados à defesa. O papel da 

Agência Europeia de Defesa deve ser 

reforçado e os seus recursos aumentados 

para lhe permitir atuar de forma mais 

eficaz. Os Estados-Membros devem 

assumir uma maior responsabilidade na 

criação de capacidades europeias e 

aumentar as suas despesas de investigação 

militar, através da AED. Além disso, tem 

de ser desenvolvida uma verdadeira 

capacidade europeia no domínio dos 

serviços de informação e da previsão; 

3. Insta a UE, em consequência, a reforçar 

a cooperação estruturada e coerente na 

investigação no domínio da defesa, na base 

industrial e na ciberdefesa, através da 

mutualização e da partilha de recursos, de 

molde a utilizar mais eficientemente os 

orçamentos destinados à defesa; o papel da 

Agência Europeia de Defesa deve ser 

reforçado e os seus recursos aumentados 

para lhe permitir atuar de forma mais 

eficaz; os Estados-Membros devem 

assumir uma maior responsabilidade na 

criação de capacidades europeias e 

aumentar as suas despesas de investigação 

militar, através da AED; além disso, tem 

de ser desenvolvida uma verdadeira 

capacidade europeia no domínio dos 

serviços de informação e da previsão; 

solicita aos Estados-Membros que 

intensifiquem o intercâmbio de dados 

sobre as questões ligadas aos serviços de 

informações, nomeadamente através da 

alimentação sistemática de plataformas 

europeias como o Sistema de Informação 

de Schengen (SIS) e o Sistema Europeu 

de Informação sobre os Registos 

Criminais (ECRIS), verifiquem as 

informações recebidas a fim de melhorar 

a prevenção do terrorismo e reforcem a 

cooperação com a Europol; saúda, neste 

contexto, a abertura de um Centro 

Europeu de Luta contra o Terrorismo; 

Or. fr 

 

Alteração  135 

Andrej Plenković 
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Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Insta a UE, em consequência, a reforçar 

a cooperação estruturada e coerente na 

investigação no domínio da defesa, na base 

industrial e na ciberdefesa, através da 

mutualização e da partilha de recursos, de 

molde a utilizar mais eficientemente os 

orçamentos destinados à defesa. O papel da 

Agência Europeia de Defesa deve ser 

reforçado e os seus recursos aumentados 

para lhe permitir atuar de forma mais 

eficaz. Os Estados-Membros devem 

assumir uma maior responsabilidade na 

criação de capacidades europeias e 

aumentar as suas despesas de investigação 

militar, através da AED. Além disso, tem 

de ser desenvolvida uma verdadeira 

capacidade europeia no domínio dos 

serviços de informação e da previsão; 

3. Insta a UE, em consequência, a reforçar 

a cooperação estruturada e coerente na 

investigação no domínio da defesa, na base 

industrial e na ciberdefesa, através da 

mutualização e da partilha de recursos, de 

molde a utilizar mais eficientemente os 

orçamentos destinados à defesa. O papel da 

Agência Europeia de Defesa deve ser 

reforçado e os seus recursos aumentados 

para lhe permitir atuar de forma mais 

eficaz. Os Estados-Membros devem 

assumir uma maior responsabilidade na 

criação de capacidades europeias e 

aumentar as suas despesas de investigação 

militar, quer a nível nacional, quer através 

da AED. Além disso, tem de ser 

desenvolvida uma verdadeira capacidade 

europeia no domínio dos serviços de 

informação e da previsão; 

Or. en 

 

Alteração  136 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Insta a VP/AR a colmatar a falta de 

clareza relativa à cláusula de defesa 

mútua contida no artigo 42.º, n.º 7, do 

TUE e a definir orientações e 

modalidades para a sua aplicação, a fim 

de permitir aos Estados-Membros 

responder de forma eficaz sempre que 

esta cláusula for invocada; 

Or. fr 
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Alteração  137 

Arnaud Danjean 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Apoia o princípio segundo o qual os 

Estados-Membros da UE devem 

comprometer-se a utilizar 2 % do seu PIB 

em despesas de defesa até 2024, de molde 

a atingir uma maior capacidade de 

defesa; 

Or. fr 

 

Alteração  138 

Michael Gahler 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Recorda o compromisso dos 

Estados-Membros de atingir o objetivo 

coletivo de consagrar 2% das nossas 

despesas de defesa ao financiamento da 

investigação, exortando-os a estarem à 

altura destas ambições; reitera o seu 

compromisso em relação a um programa 

futuro de investigação e tecnologia em 

matéria de defesa financiado pela UE a 

título do próximo quadro financeiro 

plurianual (2021-2027); saúda a 

assinatura do acordo de delegação entre a 

Comissão Europeia e a AED que cria um 

projeto-piloto de investigação em matéria 

de defesa da PCSD iniciado pelo 

Parlamento Europeu no orçamento de 

2015; encoraja a Comissão Europeia e a 

AED a melhorarem a cooperação e a 

participação das partes interessadas no 

que respeita à criação de uma ação 

preparatória em matéria de investigação 

no domínio da defesa; acolhe 
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favoravelmente o relatório do grupo de 

personalidades sobre a ação preparatória 

de investigação ligada à PCSD intitulado 

«European Defence Research»; convida a 

VP/AR e a Comissão a apresentarem ao 

Parlamento Europeu os seus planos sobre 

o futuro programa de investigação e 

tecnologia de defesa e a entabularem um 

diálogo aberto com os parlamentares; 

Or. en 

 

Alteração  139 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Considera que é necessário promover 

uma maior coordenação entre os serviços 

de informações nacionais dos Estados-

Membros e elaborar um quadro 

normativo adequado à instituição de um 

serviço de informações verdadeiramente 

europeu; constata, neste contexto, os 

fracos resultados da partilha e da 

coordenação dos serviços de informações 

a nível da Europol; deplora a ausência de 

uma disposição que vincule os Estados-

Membros a disponibilizar as informações 

relevantes à Europol e aos outros 

Estados-Membros; espera, por 

conseguinte, que o mandato da Europol 

seja reforçado e que os Estados-Membros 

demonstrem um maior empenho na 

coordenação dos seus serviços de 

informações; 

Or. it 

 

Alteração  140 

Ana Gomes, Elena Valenciano 
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Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Está firmemente convicto de que é 

urgente desenvolver uma verdadeira 

capacidade de informações de segurança 

e de previsão a nível europeu;  constata 

que os serviços de informações de 

segurança existentes no seio dos sistemas 

nacionais e da União Europeia se 

revelaram mal coordenados, não dispõem 

de recursos humanos suficientes 

especialistas nesta área (nomeadamente 

conhecimento de línguas e conhecimento 

especializado no domínio da informática e 

das redes sociais) e não estão sujeitos, de 

forma generalizada, a um controlo 

democrático adequado; entende que esta 

insuficiência se fica sobretudo a dever a 

uma relutância obsoleta e condenada ao 

fracasso dos Estados-Membros em 

partilharem informações, incluindo 

informações de segurança, entre 

parceiros da UE; apela para que sejam 

dadas provas de liderança e de vontade 

política para assegurar o rápido 

estabelecimento de uma única estrutura 

de informações e de gestão de crises eficaz 

em Bruxelas, sob a autoridade da AR/VP, 

bem como de coordenação com as 

estruturas de informação nacionais, civis 

e militares; exorta os Estados-Membros a 

reverem as estruturas nacionais no 

domínio das informações de segurança 

para evitar rivalidades internas, facilitar a 

coordenação europeia e garantir o 

controlo democrático; 

Or. en 

 

Alteração  141 

Michael Gahler 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-B (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 3-B. Critica vivamente a Comissão por 

não ter cumprido, nos prazos previstos, as 

tarefas que lhe foram cometidas no 

Conselho Europeu de 2013 em relação a 

um roteiro previsto para um regime global 

de segurança do abastecimento à escala 

da UE, ao Livro Verde anunciado sobre o 

controlo da defesa e as capacidades de 

segurança industrial de natureza sensível, 

a supervisão dos contratos públicos de 

defesa e segurança, bem como as vendas 

entre governos no sector da defesa; 

Or. en 

 

Alteração  142 

Michael Gahler 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-C. Toma nota da Decisão (PESC) 

2015/1835 do Conselho, de 12 de outubro; 

pede ao diretor da Agência e à VP/AR que 

informem o Parlamento Europeu sobre a 

forma como esta decisão do Conselho 

reflete o parecer reiterado do Parlamento 

sobre o reforço da AED através do 

financiamento das despesas para pessoal 

e das despesas de funcionamento a cargo 

do orçamento da União; critica vivamente 

o governo do Reino Unido por ter 

bloqueado um aumento do orçamento 

operacional da AED pelo quinto ano 

consecutivo, o que comporta o risco de 

comprometer as tarefas atuais e futuras 

da Agência; 

Or. en 
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Alteração  143 

James Carver 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que um objetivo 

fundamental deve consistir em avançar 

para o desenvolvimento de forças de 

defesa comum voluntárias e para a 

definição de uma política de defesa 

comum suscetível de redundar, em última 

análise, numa defesa comum. Apoia, 

assim, a elaboração de um Livro Branco 

sobre a defesa da UE e, simultaneamente, 

a atualização do Objetivo Global de 

Helsínquia, de 1999; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  144 

Paavo Väyrynen 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que um objetivo 

fundamental deve consistir em avançar 

para o desenvolvimento de forças de 

defesa comum voluntárias e para a 

definição de uma política de defesa 

comum suscetível de redundar, em última 

análise, numa defesa comum. Apoia, 

assim, a elaboração de um Livro Branco 

sobre a defesa da UE e, simultaneamente, 

a atualização do Objetivo Global de 

Helsínquia, de 1999; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  145 

Sabine Lösing 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para o 

desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias e para a definição de 

uma política de defesa comum suscetível 

de redundar, em última análise, numa 

defesa comum. Apoia, assim, a elaboração 

de um Livro Branco sobre a defesa da UE 

e, simultaneamente, a atualização do 

Objetivo Global de Helsínquia, de 1999; 

4. Considera que, em vez de avançar para o 

desenvolvimento de uma força de defesa 

comum voluntária e para a definição de 

uma política de defesa comum suscetível 

de redundar, em última análise, numa 

defesa comum, os principais objetivos 

devem consistir no desarmamento e na 

resolução de conflitos civis; está convicto 

de que a elaboração de um Livro Branco 

sobre a defesa da UE e, simultaneamente, a 

atualização do Objetivo Global de 

Helsínquia, de 1999, é contraproducente à 

luz destes objetivos; 

Or. en 

 

Alteração  146 

Knut Fleckenstein 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que um objetivo 

fundamental deve consistir em avançar 

para o desenvolvimento de forças de 

defesa comum voluntárias e para a 

definição de uma política de defesa 

comum suscetível de redundar, em última 

análise, numa defesa comum. Apoia, 

assim, a elaboração de um Livro Branco 

sobre a defesa da UE e, simultaneamente, a 

atualização do Objetivo Global de 

Helsínquia, de 1999; 

4. É favorável à elaboração de um Livro 

Branco sobre a defesa da UE e, 

simultaneamente, a atualização do Objetivo 

Global de Helsínquia, de 1999; 

Or. en 
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Alteração  147 

Neena Gill, Afzal Khan, Richard Howitt 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para o 

desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias e para a definição de 

uma política de defesa comum suscetível 

de redundar, em última análise, numa 

defesa comum. Apoia, assim, a elaboração 

de um Livro Branco sobre a defesa da UE 

e, simultaneamente, a atualização do 

Objetivo Global de Helsínquia, de 1999; 

4. Considera que um dos objetivos deve 

consistir em avançar para o 

desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias; apoia a elaboração de 

um Livro Branco sobre a defesa da UE e, 

simultaneamente, a atualização do Objetivo 

Global de Helsínquia, de 1999; 

Or. en 

 

Alteração  148 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para o 

desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias e para a definição de 

uma política de defesa comum suscetível 

de redundar, em última análise, numa 

defesa comum. Apoia, assim, a elaboração 

de um Livro Branco sobre a defesa da UE 

e, simultaneamente, a atualização do 

Objetivo Global de Helsínquia, de 1999; 

4. Reclama a criação de um quartel-

general permanente da UE para melhorar 

a capacidade de gestão de crises militares, 

assegurar a planificação para casos de 

emergência e a interoperabilidade das 

forças e do equipamento e executar e 

coordenar as operações da PCSD; 
considera que um objetivo fundamental, 

para a UE, deve consistir em avançar para 

o desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias e para o 

desenvolvimento de uma cultura de 

política de segurança e defesa comum 

suscetível de redundar, em última análise, 

numa estrutura de defesa comum; convida 

os Estados-Membros a reforçarem a 

cooperação em matéria de defesa de 

forma coletiva, bilateralmente ou em 
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agrupamentos regionais, nomeadamente 

através da educação, da formação e de 

exercícios comuns; apoia, assim, a 

elaboração de um Livro Branco sobre a 

defesa da UE e, simultaneamente, a 

atualização dos principais objetivos civis e 

militares de Helsínquia, que se centre nos 

métodos para reformar o desenvolvimento 

das capacidades da PCSD, intensificando 

a pressão pelos pares, a avaliação e a 

prestação de contas; 

Or. en 

 

Alteração  149 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para o 

desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias e para a definição de 

uma política de defesa comum suscetível 

de redundar, em última análise, numa 

defesa comum. Apoia, assim, a elaboração 

de um Livro Branco sobre a defesa da UE 

e, simultaneamente, a atualização do 

Objetivo Global de Helsínquia, de 1999; 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para unidades 

militares multinacionais reagrupadas de 

forma permanente destinadas a cumprir 

as missões previstas no artigo 43.º do 

TUE; apoia, assim, a elaboração de um 

Livro Branco sobre a defesa da UE, que 

descreva com precisão as capacidades 

necessárias para cumprir a missão que 

figura no Tratado de Lisboa, e, 

simultaneamente, a atualização do Objetivo 

Global de Helsínquia, de 1999; 

Or. en 

 

Alteração  150 

Arnaud Danjean 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 
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Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para o 

desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias e para a definição de 

uma política de defesa comum suscetível 

de redundar, em última análise, numa 

defesa comum. Apoia, assim, a elaboração 

de um Livro Branco sobre a defesa da UE 

e, simultaneamente, a atualização do 

Objetivo Global de Helsínquia, de 1999; 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para a definição 

de uma política de defesa comum; apoia, 

assim, a elaboração de um Livro Branco 

sobre a defesa da UE e, simultaneamente, a 

atualização do Objetivo Global de 

Helsínquia, de 1999; 

Or. fr 

 

Alteração  151 

Michael Gahler 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que um objetivo 

fundamental deve consistir em avançar 

para o desenvolvimento de forças de 

defesa comum voluntárias e para a 

definição de uma política de defesa comum 

suscetível de redundar, em última análise, 

numa defesa comum. Apoia, assim, a 

elaboração de um Livro Branco sobre a 

defesa da UE e, simultaneamente, a 

atualização do Objetivo Global de 

Helsínquia, de 1999; 

4. Recorda que, tendo em conta os 

desafios e as ameaças crescentes em 

termos de segurança e a relutância 

patenteada pelos Estados-Membros em 

trabalhar de forma concertada para lhes 

fazer face, é indispensável ativar as 

disposições pertinentes do Tratado, em 

particular a cooperação estruturada 

permanente (PESCO); exorta a VP/AR a 

oferecer opções realistas para o 

lançamento bem-sucedido da PESCO 

como forma de financiamento europeu da 

cooperação militar em tempo de paz; 

encoraja os Estados-Membros e a VP/AR 

a estabelecerem a PESCO como primeiro 

passo da definição de uma política de 

defesa comum suscetível de redundar, em 

última análise, numa defesa comum; 

reitera o seu apelo aos Estados-Membros 

e à VP/AR para que deem início a um 

processo conducente a um Livro Branco 

da UE sobre segurança e defesa, na 

continuidade da estratégia global da UE 
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sobre política externa e de segurança com 

a plena participação do Parlamento 

Europeu, a fim de racionalizar as 

ambições estratégicas e os processos de 

desenvolvimento de capacidades da UE; 

Or. en 

 

Alteração  152 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para o 

desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias e para a definição de 

uma política de defesa comum suscetível 

de redundar, em última análise, numa 

defesa comum. Apoia, assim, a elaboração 

de um Livro Branco sobre a defesa da UE 

e, simultaneamente, a atualização do 

Objetivo Global de Helsínquia, de 1999; 

4. Considera que a nova Estratégia em 

matéria de política externa e de segurança 

da AR/VP consiste em fornecer o quadro 

em que os Estados-Membros possam 

atuar de forma coletiva para lutarem 

contra as ameaças à segurança e à 

estabilidade na União; considera 

igualmente que o objetivo principal e 

último deveria consistir numa união 

europeia da defesa com forças de defesa 

integradas e uma verdadeira política de 

defesa comum sustentável. Apoia, assim, a 

elaboração de um Livro Branco sobre a 

defesa da UE e, simultaneamente, a 

atualização do Objetivo Global de 

Helsínquia, de 1999; 

Or. en 

 

Alteração  153 

Boris Zala 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para o 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para o 
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desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias e para a definição de 

uma política de defesa comum suscetível 

de redundar, em última análise, numa 

defesa comum. Apoia, assim, a elaboração 

de um Livro Branco sobre a defesa da UE 

e, simultaneamente, a atualização do 

Objetivo Global de Helsínquia, de 1999; 

desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias e para a definição de 

uma política de defesa comum suscetível 

de redundar, em última análise, numa 

defesa comum, com um comando 

operacional integrado e um mecanismo de 

financiamento flexível. Apoia, assim, a 

elaboração de um Livro Branco sobre a 

defesa da UE e, simultaneamente, a 

atualização do Objetivo Global de 

Helsínquia, de 1999;  

Or. en 

 

Alteração  154 

Marietje Schaake 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para o 

desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias e para a definição de 

uma política de defesa comum suscetível 

de redundar, em última análise, numa 

defesa comum. Apoia, assim, a elaboração 

de um Livro Branco sobre a defesa da UE 

e, simultaneamente, a atualização do 

Objetivo Global de Helsínquia, de 1999; 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para o 

desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias e para a definição de 

uma política de defesa comum suscetível 

de redundar, em última análise, numa 

defesa comum. Apoia, assim, a elaboração 

de um Livro Branco sobre a defesa da UE 

e, simultaneamente, a atualização do 

Objetivo Global de Helsínquia, de 1999; 

constata que os agrupamentos táticos da 

UE podem constituir um bom ponto de 

partida para lograr este objetivo, desde 

que exista vontade política para os usar, 

bem como um processo decisório mais 

eficaz para a sua mobilização. 

Or. en 

 

Alteração  155 

Mark Demesmaeker 
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Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para o 

desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias e para a definição de 

uma política de defesa comum suscetível 

de redundar, em última análise, numa 

defesa comum. Apoia, assim, a elaboração 

de um Livro Branco sobre a defesa da UE 

e, simultaneamente, a atualização do 

Objetivo Global de Helsínquia, de 1999; 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para o 

desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias e para a definição de 

uma política de defesa comum suscetível 

de redundar, em última análise, numa 

defesa comum; apoia, assim, a elaboração 

de um Livro Branco sobre a defesa da UE 

e, simultaneamente, a atualização do 

Objetivo Global de Helsínquia, de 1999; 

incentiva a realização de esforços 

pragmáticos com vista à criação de uma 

política de defesa europeia, em 

cooperação com a NATO, apoiada em 

forças armadas nacionais que trabalhem 

cada vez mais em conjunto, 

nomeadamente nos domínios da educação 

e formação e da investigação e 

desenvolvimento; 

Or. nl 

 

Alteração  156 

Vincent Peillon 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para o 

desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias e para a definição de 

uma política de defesa comum suscetível 

de redundar, em última análise, numa 

defesa comum. Apoia, assim, a elaboração 

de um Livro Branco sobre a defesa da UE 

e, simultaneamente, a atualização do 

Objetivo Global de Helsínquia, de 1999; 

4. Considera que um objetivo fundamental 

deve consistir em avançar para o 

desenvolvimento de forças de defesa 

comum voluntárias e para a definição de 

uma política de defesa comum suscetível 

de redundar, em última análise, numa 

defesa comum; apoia, assim, a elaboração 

de um Livro Branco sobre a defesa da UE 

e, simultaneamente, a atualização do 

Objetivo Global de Helsínquia, de 1999, 

no quadro da estratégia a apresentar em 

junho de 2016; 
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Or. fr 

 

Alteração  157 

Tokia Saïfi 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Entende que a atual aplicação do 

artigo 42.º, n.º 7, do TUE deveria servir 

como catalisador para libertar o potencial 

de todas as disposições dos Tratados em 

matéria de segurança e defesa; 

Or. fr 

 

Alteração  158 

Marietje Schaake 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Considera que um novo processo 

decisório para decidir das missões 

militares da União Europeia, por 

exemplo, por maioria qualificada no 

Conselho em vez de unanimidade, 

permitiria melhorar a agilidade e a força 

da UE na resposta a ameaças e crises, 

reconhecendo, paralelamente, que a 

decisão de enviar ou não tropas para estas 

missões deve ser tomada ao nível dos 

Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  159 

Boris Zala 
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Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Crê firmemente que as capacidades 

da PCSD devem ser usadas de forma mais 

proativa e estratégica, colocando a tónica 

na prevenção de conflitos e na 

consolidação da paz na vizinhança 

imediata da UE; recorda, porém, as lições 

extraídas de recentes intervenções 

militares que ditam que qualquer decisão 

sobre o uso de meios da PCSD se inscreva 

nos quadros multilaterais e coligações 

regionais sólidas para fazer face ao défice 

de governação e de segurança numa 

situação pós-conflito; 

Or. en 

 

Alteração  160 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade 

para efetuar operações de intervenção, de 

forma autónoma, para além das 

fronteiras da UE; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  161 

Charles Tannock 

em nome do Grupo ECR 
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Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade 

para efetuar operações de intervenção, de 

forma autónoma, para além das 

fronteiras da UE; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  162 

Paavo Väyrynen 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade 

para efetuar operações de intervenção, de 

forma autónoma, para além das 

fronteiras da UE; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  163 

Sabine Lösing 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

5. Salienta que a UE deveria voltar a ser 

um interveniente estritamente civil; 
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NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade para 

efetuar operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

opõe-se, por isso, a qualquer reforço da 
cooperação entre a UE e a NATO e à 

criação de forças europeias que 

complementem a NATO na defesa 

territorial e tenham capacidade para efetuar 

operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

Or. en 

 

Alteração  164 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade 

para efetuar operações de intervenção, de 

forma autónoma, para além das 

fronteiras da UE; 

5. Toma nota da cooperação entre a UE e 

a NATO no contexto dos acordos «Berlim 

plus» reitera a necessidade de 

reconfirmar as conclusões de Colónia e 

de Helsínquia de 1999 destinadas a lançar 

um processo conducente a capacidades e 

meios modestos da União Europeia no 

domínio da gestão de crises e de 

manutenção da paz, em conformidade 

com as missões descritas no artigo 43.º do 

TUE; 

Or. en 

 

Alteração  165 

Georgios Epitideios 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias de defesa territorial;  
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defesa territorial e tenham capacidade 

para efetuar operações de intervenção, de 

forma autónoma, para além das 

fronteiras da UE; 

Or. el 

Alteração  166 

Boris Zala 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade para 

efetuar operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que tenham capacidade para 

efetuar operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

Or. en 

 

Alteração  167 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade 

para efetuar operações de intervenção, de 

forma autónoma, para além das 

fronteiras da UE; 

5. Salienta a importância de reforçar a 

cooperação entre a UE e a NATO, que 

deveria garantir a coordenação entre as 

operações das forças europeias e as 

intervenções da NATO na defesa 

territorial;  salienta que a PCSD não está 

em concorrência com a NATO, 

constituindo, na verdade, a única forma 

de reforçar o pilar europeu da NATO e de 

garantir que os membros europeus da 

NATO estejam efetivamente à altura dos 

seus compromissos na NATO; 
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Or. en 

 

Alteração  168 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade para 

efetuar operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

5. Toma nota da importância de reforçar o 

pilar europeu no seio da NATO, por um 

lado para assegurar que a União 

Europeia exerça a sua responsabilidade e, 

por outro, para que a UE possa atuar por 

sua própria conta quando seja necessário, 

sem estar dependente do apoio dos 

parceiros ou da infraestrutura da NATO; 
apoia a criação de forças europeias que 

complementem a NATO na defesa 

territorial e tenham capacidade para efetuar 

operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

Or. en 

 

Alteração  169 

Michael Gahler 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade 

para efetuar operações de intervenção, de 

forma autónoma, para além das 

fronteiras da UE; 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e propõe combinar os conceitos de 

agrupamentos táticos da UE e forças de 

resposta da NATO, a fim de aumentar a 

sua compatibilidade, mantendo 

paralelamente a autonomia operacional 

nas duas formações; solicita à VP/AR e 

ao Conselho que informem o Parlamento 

sobre as formas em que os agrupamentos 

táticos da UE e a Força Europeia de 



 

PE577.080v01-00 96/129 AM\1087188PT.doc 

PT 

Reação Rápida podem contribuir para 

complementar a NATO na defesa 

territorial com base na cláusula de defesa 

mútua (artigo 42.º, n.º 7) do TUE); 

solicita à VP/AR que forneça informação 

sobre os resultados do seguimento da 

visita do Secretário-Geral da NATO ao 

Parlamento Europeu, em 30 de maio de 

2015, e os domínios por si identificados de 

cooperação entre a UE e a NATO 

mediante o «reforço comum das 

capacidades de resiliência», o «reforço da 

resiliência em cooperação com os nossos 

vizinhos» e «no domínio do investimento 

em defesa»; 
 

Or. en 

 

Alteração  170 

Mark Demesmaeker 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade para 

efetuar operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade para 

efetuar operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

observa que a UE, na sua política de 

defesa, desempenha um papel 

complementar em relação à NATO, o que 

significa que a Europa deve assumir uma 

maior responsabilidade  na resolução de 

determinadas crises; considera que a 

NATO continua a ter um papel central 

nas políticas de segurança e defesa dos 

Estados-Membros, tanto em matéria de 

dissuasão e de defesa do território 

europeu, como no que se refere aos 

esforços para alcançar a paz e a 

segurança em todo o mundo; 
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Or. nl 

Alteração  171 

Knut Fleckenstein 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade para 

efetuar operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que reforcem a NATO na defesa 

territorial e tenham capacidade para efetuar 

operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

Or. en 

 

Alteração  172 

Arnaud Danjean 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade 

para efetuar operações de intervenção, de 

forma autónoma, para além das fronteiras 

da UE; 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e espera que a UE, com os 

instrumentos de que dispõe atualmente 

(PCSD), esteja apta a desempenhar um 

papel fulcral na defesa europeia e na 

condução de operações de intervenção, de 

forma autónoma, para além das fronteiras 

da UE; 

Or. fr 

 

Alteração  173 

Vincent Peillon 
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Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade para 

efetuar operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial; recorda que os 

agrupamentos táticos da UE, que nunca 

forma utilizados, têmcapacidade para 

efetuar operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

Or. fr 

 

Alteração  174 

Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade para 

efetuar operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade para 

efetuar operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

recorda que as contribuições militares 

devem basear-se no princípio da 

solidariedade entre Estados-Membros da 

UE; 

Or. en 

 

Alteração  175 

Andrej Plenković 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 
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Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade para 

efetuar operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e preconiza a importância do seu 

aprofundamento e alargamento no 

domínio da comunicação estratégica, da 

consulta pública, do desenvolvimento de 

capacidades e da luta contra os novos 

problemas de segurança, tais como as 

ameaças híbridas; apoia a criação de 

forças europeias que complementem a 

NATO na defesa territorial e tenham 

capacidade para efetuar operações de 

intervenção, de forma autónoma, para além 

das fronteiras da UE; 

Or. en 

 

Alteração  176 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade para 

efetuar operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

5. Destaca a importância decisiva de 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

NATO e apoia a criação de forças 

europeias que complementem a NATO na 

defesa territorial e tenham capacidade para 

efetuar operações de intervenção, de forma 

autónoma, para além das fronteiras da UE; 

Or. en 

 

Alteração  177 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Recorda a importância do 

multilateralismo e a necessidade de uma 

cooperação reforçada com as Nações 

Unidas, sempre que as condições e a 

realidade geopolíticas o permitam, com 

vista à instauração de uma ordem 

mundial baseada no respeito do direito 

internacional;  salienta que as Nações 

Unidas necessitam de uma reforma 

urgente de molde a refletirem a realidade 

geopolítica atual; considera que as 

organizações regionais devem apoiar 

ativamente as Nações Unidas na gestão 

das crises e conflitos atuais em resposta às 

ameaças que pesam sobre a segurança 

internacional; 

Or. fr 

 

Alteração  178 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Frisa que os controlos das 

exportações de armas constituem uma 

parte integrante da política externa e de 

segurança da UE e devem ser orientados 

pelos princípios consagrados no artigo 

21.º do TUE, nomeadamente a promoção 

da democracia e do Estado de direito, bem 

como a preservação da paz, a prevenção 

de conflitos e o reforço da segurança 

internacional; lembra que é fundamental 

garantir a coerência entre as exportações 

de armas e a credibilidade da UE 

enquanto defensora dos direitos humanos 

a nível mundial; manifesta a sua 

profunda convicção de que uma aplicação 

mais eficaz dos oito critérios da Posição 

Comum representaria um importante 
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contributo para o desenvolvimento da 

estratégia global da UE; 

Or. en 

 

Alteração  179 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Considera que a promoção e a 

proteção dos direitos humanos 

contribuem efetivamente para a 

prevenção de conflitos; está convicto de 

que a União deve reforçar as suas 

capacidades operacionais no domínio da 

prevenção de conflitos civis; sublinha a 

necessidade de promover e reforçar as 

abordagens com base na sociedade civil 

em relação à prevenção de conflitos, em 

particular a mediação, o diálogo e a 

reconciliação, com o objetivo de quebrar o 

ciclo da violência em inúmeros países e 

regiões instáveis e propensas a conflitos; 

Or. en 

 

Alteração  180 

Boris Zala 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Exorta a UE a procurar sinergias 

mais estreitas com a ONU no quadro da 

gestão de crises, de instrumentos de 

mediação e de resolução de conflitos, em 

plena conformidade com a Carta das 

Nações Unidas; apela igualmente à UE 
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para que vele por que a organização 

regional assuma maior responsabilidade 

pela governação da segurança com base 

na cooperação e por que o respetivo papel 

na arquitetura das Nações Unidas seja 

reforçado e definido com maior clareza; 

Or. en 

 

Alteração  181 

Hilde Vautmans, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Toma nota do projeto de relatório 

sobre as operações de apoio à paz – o 

compromisso da UE com a ONU e a 

União Africana (2015/2275(INI); acolhe 

favoravelmente a cooperação mais 

estreita entre a UE e a ONU e entre a UE 

e a União Africana no quadro das 

operações de apoio à paz, sublinhando 

que as abordagens em termos de 

resolução de conflitos deveriam ser 

integradas tanto quanto possível nas 

soluções multilaterais acordadas, tendo 

devidamente em conta as múltiplas 

dimensões que tais operações têm de 

cobrir nos domínios da consolidação e da 

imposição da paz, do desenvolvimento 

sustentável, da luta contra as causas 

profundas da migração e do respeito pelos 

direitos humanos; 

Or. en 

 

Alteração  182 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-B (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 5-B. Exorta a Comissão a avaliar o 

impacto das exportações de armamento 

tecnologia de vigilância e de tecnologia de 

dupla utilização da UE para países 

terceiros no panorama da segurança da 

UE e na eficácia da política externa da 

União, incluindo os esforços no âmbito 

das políticas de ajuda humanitária e de 

desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  183 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-C. Exorta os Estados-Membros a 

respeitarem a posição comum em matéria 

de exportação de armamento e a porem 

termo ao comércio de armamento com 

países terceiros que não cumpram os 

critérios enumerados; 

Or. en 

 

Alteração  184 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Apoia o aprofundamento da boa 

governação nos domínios comuns globais, 

como os domínios do mar, do ar, do espaço 

e do ciberespaço; 

6. Apoia e considera urgente prosseguir 

uma boa governação nos domínios comuns 

globais, como os domínios do mar, do ar, 

do espaço e do ciberespaço; considera que 

a UE e os seus Estados-Membros 
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deveriam posicionar-se no sentido de 

influenciar o debate e de orientar a ação 

nos fóruns mundiais, como a ONU, sobre 

a governação de domínios com 

pertinência para os interesses estratégicos 

e a segurança da UE; entende que a UE 

deveria liderar a governação mundial dos 

mares, não apenas por interesses de 

segurança mas também por razões 

económicas e comerciais, como indicado 

nos objetivos enunciados na estratégia 

europeia de segurança marítima; 

constata, além disso, que a UE tem uma 

grande responsabilidade, que se reveste de 

toda a urgência, de promover a 

governação do espaço cibernáutico à 

escala mundial, nomeadamente à luz das 

ciberameaças, da vigilância em larga 

escala e de outras ameaças para as 

liberdades fundamentais e à luz dos seus 

próprios interesses estratégicos e de 

segurança que decorrem da inexistência 

de regulamentação ou de uma 

regulamentação excessiva e fragmentada 

e do domínio do ciberespaço por outras 

potências; 

Or. en 

 

Alteração  185 

István Ujhelyi 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Sublinha que as medidas ligadas às 

políticas de segurança e de defesa têm de 

ser acompanhadas de um enfoque 

especial nas causas socioeconómicas, 

culturais e ambientais mais vastas dos 

problemas atuais; 

Or. en 
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Alteração  186 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Apela à AR e aos Estados-Membros 

da UE para que façam uso da estratégia 

global como um instrumento de 

clarificação e de reforço da política 

europeia de vizinhança; está convicto de 

que, neste contexto, é indispensável criar 

um sentimento de solidariedade no seio da 

União e estabelecer um elo bastante mais 

direto nas suas respostas aos problemas 

nas regiões a este e a sul; 

Or. en 

 

Alteração  187 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Solicita o reforço da diplomacia 

europeia, a fim de prevenir conflitos, 

apoiar a democracia e forjar alianças 

através da mediação e do diálogo; 

Or. en 

 

Alteração  188 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Assinala que o papel desempenhado 

pela tecnologia nas nossas sociedades está 

em fase de crescimento e que a política da 

UE deve responder às rápidas 

transformações tecnológicas; salienta, 

neste contexto, o papel fundamental de 

autonomia que a Internet e as tecnologias 

podem desempenhar no desenvolvimento, 

na democratização e na emancipação dos 

cidadãos no mundo, sublinhando, por 

conseguinte, a importância de a UE 

envidar esforços para promover e 

salvaguardar a Internet livre e aberta e 

para proteger os direitos digitais; 

Or. en 

 

Alteração  189 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-B. Salienta que, para que a estratégia 

global seja prosseguida com sucesso e 

adotada pelos nossos parceiros, o SEAE 

deve dispor de diplomatas qualificados e 

dos recursos necessários para desenvolver 

e implementar uma política de 

comunicação estratégica para o século 

XXI, bem como dos meios para fornecer 

uma orientação e uma independência 

estratégicas para a aplicação de uma 

ampla gama de instrumentos de política 

externa; 

Or. en 

 

Alteração  190 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 
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Proposta de resolução 

N.º 6-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-B. Salienta que o impacto das 

tecnologias também se deve refletir na 

estratégia global, bem como nas iniciativa 

de cibersegurança, ao passo que a 

melhoria dos direitos humanos deveria ser 

integrada, por princípio, em todas as 

políticas e programas da UE, se for caso 

disso, para fazer avançar a proteção dos 

direitos humanos e a promoção da 

democracia, o Estado de direito e a boa 

governação, bem como a resolução 

pacífica de conflitos; 

Or. en 

 

Alteração  191 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-C. Sublinha que a UE já deu provas de 

que pode ser eficaz quando todas as 

instituições, recursos e Estados-Membros 

da UE reúnem esforços para conseguir 

importantes êxitos diplomáticos, 

nomeadamente na sua vizinhança (por 

exemplo, Sérvia e Kosovo, antiga 

República Jugoslava da Macedónia), bem 

como mais além (incluindo a superação 

da crise nuclear com o Irão, em nome do 

Conselho de Segurança das Nações 

Unidas); 

Or. en 
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Alteração  192 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-D. Assinala que, face a um número 

crescente de crises regionais e 

internacionais, a UE deve investir mais 

em respostas precoces para prevenir 

conflitos, nomeadamente através da 

mediação e do diálogo, a fim de criar 

capacidade de resiliência, reforçar as 

democracias frágeis e conter a vaga 

crescente de radicalização e de conflito; 

Or. en 

 

Alteração  193 

Ana Gomes 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-E. Entende que o Parlamento Europeu 

pode desempenhar plenamente o seu 

papel no quadro dos esforços globais da 

UE para prevenir os conflitos, tirando 

partido da sua própria experiência e 

lançando mão da mediação e do diálogo 

através do apoio ao diálogo entre as 

diversas partes e à formação de consenso 

e do reforço das capacidades dos 

parlamentos para se tornarem um espaço 

de desenvolvimento de uma cultura 

democrática pacífica; 

Or. en 

 

Alteração  194 

Ana Gomes, Elena Valenciano 
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Proposta de resolução 

Subtítulo 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Estabilizar a vizinhança alargada da 

Europa 

– Ajudar a trazer a paz e o Estado de 

Direito para a vizinhança 

Or. en 

 

Alteração  195 

James Carver 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto 

interveniente global no domínio da 

segurança e da política externa, a UE 

deve assumir uma maior responsabilidade 

e concentrar-se em colmatar o vazio em 

termos de segurança na sua vizinhança e 

entre os países limítrofes dos nossos 

vizinhos; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  196 

Louis Michel 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto 
interveniente global no domínio da 

segurança e da política externa, a UE 

deve assumir uma maior responsabilidade 

e concentrar-se em colmatar o vazio em 

7. Considera que, enquanto interveniente 

com um papel a desempenhar na cena 

internacional, cumpre à UE empenhar-se 

mais ativamente na resolução dos 

conflitos, nomeadamente recorrendo ao 

diálogo político; 
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termos de segurança na sua vizinhança e 

entre os países limítrofes dos nossos 

vizinhos; 

Or. fr 

 

Alteração  197 

Marietje Schaake 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto 

interveniente global no domínio da 

segurança e da política externa, a UE 

deve assumir uma maior responsabilidade 

e concentrar-se em colmatar o vazio em 

termos de segurança na sua vizinhança e 

entre os países limítrofes dos nossos 

vizinhos; 

7. Considera que umas das primeiras 

prioridades da política externa e de 

segurança da UE deve ser a de contribuir 

para criar estabilidade na vizinhança 

oriental e meridional da União; considera 

que o Instrumento Europeu de 

Vizinhança revisto não atingiu os seus 

objetivos, especialmente no que refere ao 

princípio de «mais por mais»; 

Or. en 

 

Alteração  198 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto interveniente 

global no domínio da segurança e da 

política externa, a UE deve assumir uma 

maior responsabilidade e concentrar-se em 

colmatar o vazio em termos de segurança 

na sua vizinhança e entre os países 

limítrofes dos nossos vizinhos; 

7. Considera que, de forma a ser mais 

eficaz e credível enquanto interveniente 

global no domínio da segurança e da 

política externa, a UE deve assumir uma 

maior responsabilidade e concentrar-se em 

colmatar o vazio em termos de segurança 

na sua vizinhança e entre os países 

limítrofes dos nossos vizinhos; assinala 

que a própria segurança da Europa está 

intrinsecamente ligada a uma estratégia 

europeia para solucionar os conflitos na 
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vizinhança e criar condições de 

estabilidade e prosperidade, alicerçadas 

no Estado de direito e no respeito pelos 

direitos humanos, fazendo assim face às 

causas profundas das guerras e dos 

conflitos atuais, dos fluxos migratórios e 

da crise dos refugiados, que têm uma 

incidência direta na União Europeia; 

Or. en 

 

Alteração  199 

Knut Fleckenstein 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto interveniente 

global no domínio da segurança e da 

política externa, a UE deve assumir uma 

maior responsabilidade e concentrar-se em 

colmatar o vazio em termos de segurança 

na sua vizinhança e entre os países 

limítrofes dos nossos vizinhos; 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto interveniente 

global no domínio da segurança e da 

política externa, a UE deve assumir uma 

maior responsabilidade em estabelecer, 

manter e apoiar a segurança, a 

estabilidade, o Estado de direito e a 

prosperidade na sua vizinhança; 

Or. en 

 

Alteração  200 

Arnaud Danjean 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto interveniente 

global no domínio da segurança e da 

política externa, a UE deve assumir uma 

maior responsabilidade e concentrar-se em 

colmatar o vazio em termos de segurança 

na sua vizinhança e entre os países 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto interveniente 

global no domínio da segurança e da 

política externa, a UE deve assumir, a 

título prioritário, uma maior 

responsabilidade nas crises que afetem a 

sua vizinhança direta; 
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limítrofes dos nossos vizinhos; 

Or. fr 

 

Alteração  201 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto interveniente 

global no domínio da segurança e da 

política externa, a UE deve assumir uma 

maior responsabilidade e concentrar-se em 

colmatar o vazio em termos de segurança 

na sua vizinhança e entre os países 

limítrofes dos nossos vizinhos; 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto interveniente 

global no domínio da segurança e da 

política externa, a UE deve assumir uma 

maior responsabilidade e concentrar-se em 

colmatar o vazio em termos de segurança 

na sua vizinhança imediata e mais vasta; a 

capacidade para restabelecer a segurança, 

apoiar os parceiros regionais da UE e 

garantir a segurança das fronteiras da 

UE constitui uma prioridade clara; 

Or. en 

 

Alteração  202 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto interveniente 

global no domínio da segurança e da 

política externa, a UE deve assumir uma 

maior responsabilidade e concentrar-se em 

colmatar o vazio em termos de segurança 

na sua vizinhança e entre os países 

limítrofes dos nossos vizinhos; 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto interveniente 

global no domínio da segurança e da 

política externa, a UE deve assumir uma 

maior responsabilidade e concentrar-se em 

colmatar o vazio em termos de segurança 

na sua vizinhança; considera que deve ser 

dedicada uma maior atenção a zonas que 

não fazem parte da vizinhança imediata 

da União, a fim de cooperar com os 

vizinhos dos nossos vizinhos; 
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Or. fr 

 

Alteração  203 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto interveniente 

global no domínio da segurança e da 

política externa, a UE deve assumir uma 

maior responsabilidade e concentrar-se em 

colmatar o vazio em termos de segurança 

na sua vizinhança e entre os países 

limítrofes dos nossos vizinhos; 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto interveniente 

global no domínio da segurança e da 

política externa, a UE deve assumir uma 

maior responsabilidade e concentrar-se em 

colmatar o vazio em termos de segurança 

na sua vizinhança e entre os países 

limítrofes dos nossos vizinhos; porém, 

reconhece igualmente que o papel da 

transferência de armamento da UE para 

Estados em situações de conflito pode ter 

contribuído para esses conflitos; 

Or. en 

 

Alteração  204 

Jaromír Štětina 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto interveniente 

global no domínio da segurança e da 

política externa, a UE deve assumir uma 

maior responsabilidade e concentrar-se em 

colmatar o vazio em termos de segurança 

na sua vizinhança e entre os países 

limítrofes dos nossos vizinhos; 

7. Considera que, de forma a conseguir 

maior credibilidade enquanto interveniente 

global no domínio da segurança e da 

política externa, a UE deve assumir uma 

maior responsabilidade e concentrar-se em 

colmatar o vazio em termos de segurança 

na sua vizinhança e entre os países 

limítrofes dos nossos vizinhos; insta ao 

aumento da capacidade da UE para 

prever, abordar e responder a atividades 

de desinformação por intervenientes 

externos; 
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Or. en 

 

Alteração  205 

Arnaud Danjean 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Sublinha que a PCSD constitui um 

elemento importante da gama de 

instrumentos de que os Estados-Membros 

dispõem para prevenir crises e contribuir 

para a sua resolução; salienta que estão 

atualmente em curso 17 missões e 

operações da PCSD; 

Or. fr 

 

Alteração  206 

Francisco José Millán Mon 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Considera que a prosperidade a 

estabilidade política na vizinhança 

meridional assume importância 

estratégica fundamental para a União, 

entendendo que a UE e os países do 

Mediterrâneo devem trabalhar em estreita 

cooperação com base em objetivos 

mutuamente aceitáveis de acordo com 

interesses comuns; 

Or. en 

 

Alteração  207 

Cristian Dan Preda 
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Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Apela à UE para que coloque maior 

ênfase na prevenção de conflitos e nos 

fatores de fragilidade na vizinhança; 

recorda que os representantes especiais e 

as delegações da UE deveriam 

desempenhar um papel crucial na recolha 

de informação no terreno e na 

coordenação de todos os instrumentos da 

UE numa região específica; 

Or. en 

 

Alteração  208 

István Ujhelyi 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. É de opinião que a UE se encontra 

na intersecção entre a dinâmica interna 

em mutação e o seu ambiente externo em 

transformação, pelo que não pode ignorar 

a correlação entre a dimensão externa das 

políticas da UE e a evolução interna da 

União Europeia; 

Or. en 

 

Alteração  209 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Apela a uma abordagem mais 
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estratégica em relação à Federação da 

Rússia, que deveria basear-se no 

equilíbrio, na cooperação e na influência 

dos comportamentos através das 

instituições internacionais; 

Or. en 

 

Alteração  210 

Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-B. Considera que a UE deveria manter, 

por princípio, um compromisso coerente 

em relação à sua vizinhança oriental e 

meridional; 

Or. en 

 

Alteração  211 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-B. Está convicto de que a UE deveria 

estar mais empenhada numa abordagem 

diplomática assente no desanuviamento, 

especialmente na vizinhança meridional; 

considera que a nova estratégia deveria 

conceber os meios para tirar partido do 

recente acordo nuclear com o Irão e 

promover a criação de um clima de uma 

maior confiança e outros acordos 

regionais ligados à segurança, 

eventualmente com base na própria 

experiência da Europa no âmbito de 

acordos de segurança regionais como a 
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CSSE e acordos como a Ata Final de 

Helsínquia; 

Or. en 

 

Alteração  212 

Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-C. Sublinha que as relações entre a UE 

e a Rússia devem basear-se no respeito 

pelo Direito internacional; salienta que o 

restabelecimento da cooperação apenas 

deve ser contemplado se a Rússia 

respeitar a integridade territorial e a 

soberania da Ucrânia, incluindo a 

Crimeia, se implementar na íntegra os 

acordos de Minsk e se se abstiver de 

destabilizar as atividades militares e de 

segurança nas fronteiras dos 

Estados-Membros da UE;  

Or. en 

 

Alteração  213 

James Carver 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar 

os seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos 

termos do artigo 49.º do TUE, qualquer 

Estado europeu pode candidatar-se a 

Suprimido 



 

PE577.080v01-00 118/129 AM\1087188PT.doc 

PT 

membro da União Europeia, desde que 

respeite os critérios de Copenhaga, assim 

como os princípios da democracia e de 

respeito pelas liberdades fundamentais, 

dos direitos humanos e das minorias e que 

garanta o Estado de Direito; 

Or. en 

 

Alteração  214 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 
prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos 

termos do artigo 49.º do TUE, qualquer 

Estado europeu pode candidatar-se a 

membro da União Europeia, desde que 

respeite os critérios de Copenhaga, assim 

como os princípios da democracia e de 

respeito pelas liberdades fundamentais, 

dos direitos humanos e das minorias e que 

garanta o Estado de Direito; 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve prosseguir 

a cooperação com os países vizinhos no 

contexto da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV) recentemente revista; 

Or. fr 

 

Alteração  215 

Arnaud Danjean 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 
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seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos 

termos do artigo 49.º do TUE, qualquer 

Estado europeu pode candidatar-se a 

membro da União Europeia, desde que 

respeite os critérios de Copenhaga, assim 

como os princípios da democracia e de 

respeito pelas liberdades fundamentais, 

dos direitos humanos e das minorias e que 

garanta o Estado de Direito; 

seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); 

Or. fr 

 

Alteração  216 

Sabine Lösing 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV) no espírito de 

cooperação, solidariedade, benefícios 

mútuos e respeito pelas escolhas feitas por 

Estados soberanos em relação à sua 

política externa, económica ou social, 

sendo uma política de vizinhança que 

privilegie o apoio ao desenvolvimento das 

regiões vizinhas, a promoção do emprego 

e da educação em vez de reformas 

neoliberais e a integração no mercado da 

UE;  recorda que, nos termos do artigo 49.º 

do TUE, qualquer Estado europeu pode 

candidatar-se a membro da União 

Europeia, desde que respeite os critérios de 

Copenhaga, assim como os princípios da 

democracia e de respeito pelas liberdades 

fundamentais, dos direitos humanos e das 
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minorias e que garanta o Estado de Direito; 

Or. en 

 

Alteração  217 

Tokia Saïfi 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 
prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve prosseguir 

a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; 

Or. fr 

 

Alteração  218 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 
prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve prosseguir 

a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 
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do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; 

Or. it 

Alteração  219 

Knut Fleckenstein 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 
prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve prosseguir 

a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; 

Or. en 

 

Alteração  220 

Marielle de Sarnez 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 8. Defende que, para desenvolver a 
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estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 
prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; 

estabilidade e a paz, a UE deve prosseguir 

a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; aprova o empenho da 

Comissão em fazer uma pausa no 

alargamento a fim de consolidar tudo 

quanto foi alcançado nos 28 Estados-

Membros da UE;  

Or. fr 

 

Alteração  221 

Vincent Peillon 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar as 

suas perspetivas de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; 

Or. fr 
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Alteração  222 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos 

termos do artigo 49.º do TUE, qualquer 

Estado europeu pode candidatar-se a 

membro da União Europeia, desde que 

respeite os critérios de Copenhaga, assim 

como os princípios da democracia e de 

respeito pelas liberdades fundamentais, 

dos direitos humanos e das minorias e que 

garanta o Estado de Direito; 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, promover a 

segurança humana, o Estado de direito, o 

respeito pelos direitos humanos e a 

democratização, a UE deveria refletir e 

rever as suas próprias políticas no plano 

económico, social, financeiro, comercial, 

energético e outras políticas, que não 

estão a favorecer o crescimento nem a 

criação de emprego, e que, na verdade, 

estão a contribuir para aprofundar as 

desigualdades, o ressentimento social e a 

instabilidade política na Europa, na sua 

vizinhança e mais além; entende que a UE 

deve respeitar os seus compromissos de 

alargamento e intensificar a cooperação 

com países muito estreitamente associados, 

no contexto da recente revisão da Política 

Europeia de Vizinhança (PEV), exigindo, 

paralelamente, o respetivo cumprimento e 

prestando assistência no quadro das 

reformas destinadas a garantir o respeito 

pelos critérios de Copenhaga no quadro 

de processos de alargamento, bem como 

integrar uma abordagem multilateral 

envolvendo os governos locais e regionais 

e a sociedade civil; pensa que a UE 

deveria continuar a promover os valores 

consagrados nos critérios de Copenhaga 

mais além do processo de alargamento, 

promovendo a sensibilização, junto dos 

Estados interessados, para o facto de o 

seu respeito ser no seu próprio interesse e 

dos seus cidadãos e a bem da sua 

modernização; 

Or. en 
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Alteração  223 

István Ujhelyi 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); considera, por 

conseguinte, a necessidade de fornecer 

uma resposta clara em relação ao futuro 

do alargamento nos Balcãs e na Turquia; 
recorda que, nos termos do artigo 49.º do 

TUE, qualquer Estado europeu pode 

candidatar-se a membro da União 

Europeia, desde que respeite os critérios de 

Copenhaga, assim como os princípios da 

democracia e de respeito pelas liberdades 

fundamentais, dos direitos humanos e das 

minorias e que garanta o Estado de Direito; 

Or. en 

 

Alteração  224 

Reinhard Bütikofer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve reiterar o 

seu compromisso de alargamento de 2003 

e prosseguir a cooperação com países 

muito estreitamente associados, no 

contexto da recente revisão da Política 

Europeia de Vizinhança (PEV); recorda 

que, nos termos do artigo 49.º do TUE, 

qualquer Estado europeu pode candidatar-
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União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; 

se a membro da União Europeia, desde que 

respeite os critérios de Copenhaga, assim 

como os princípios da democracia e de 

respeito pelas liberdades fundamentais, dos 

direitos humanos e das minorias e que 

garanta o Estado de Direito; 

Or. en 

 

Alteração  225 

Marietje Schaake 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos 

termos do artigo 49.º do TUE, qualquer 

Estado europeu pode candidatar-se a 

membro da União Europeia, desde que 

respeite os critérios de Copenhaga, assim 

como os princípios da democracia e de 

respeito pelas liberdades fundamentais, dos 

direitos humanos e das minorias e que 

garanta o Estado de Direito; 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 

considera que a decisão tomada pela 

Comissão Europeia de excluir qualquer 

alargamento nos cinco próximos anos não 

se afigurou muito útil; recorda que, nos 

termos do artigo 49.º do TUE, qualquer 

Estado europeu pode candidatar-se a 

membro da União Europeia, desde que 

respeite os critérios de Copenhaga, que se 

encontram estabelecidos e não são 

negociáveis, assim como os princípios da 

democracia e de respeito pelas liberdades 

fundamentais, dos direitos humanos e das 

minorias e que garanta o Estado de Direito; 

Or. en 

 

Alteração  226 

Urmas Paet 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 8. Defende que, para desenvolver a 
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estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; considera que os países 

candidatos a adesão à UE devem alicerçar 

a sua ação, tanto quanto possível, na 

política externa e de segurança comum da 

UE; 

Or. et 

Alteração  227 

Louis Michel 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 

integração e prosseguir a cooperação com 

países muito estreitamente associados, no 

contexto da recente revisão da Política 

Europeia de Vizinhança (PEV); recorda 

que, nos termos do artigo 49.º do TUE, 

qualquer Estado europeu pode candidatar-

se a membro da União Europeia, desde que 

respeite os critérios de Copenhaga, assim 

como os princípios da democracia e de 

respeito pelas liberdades fundamentais, dos 

direitos humanos e das minorias e que 

garanta o Estado de Direito; 

Or. fr 
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Alteração  228 

Javi López 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); recorda que, nos termos 

do artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 

europeu pode candidatar-se a membro da 

União Europeia, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga, assim como os 

princípios da democracia e de respeito 

pelas liberdades fundamentais, dos direitos 

humanos e das minorias e que garanta o 

Estado de Direito; 

8. Defende que, para desenvolver a 

estabilidade e a paz, a UE deve respeitar os 

seus compromissos de alargamento e 

prosseguir a cooperação com países muito 

estreitamente associados, no contexto da 

recente revisão da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV); entende que a PEV 

deveria, além disso, integrar uma 

abordagem que inclua as várias partes 

interessadas e envolver os governos locais 

e regionais e a sociedade civil; recorda 

que, nos termos do artigo 49.º do TUE, 

qualquer Estado europeu pode 

candidatar-se a membro da União 

Europeia, desde que respeite os critérios de 

Copenhaga, assim como os princípios da 

democracia e de respeito pelas liberdades 

fundamentais, dos direitos humanos e das 

minorias e que garanta o Estado de Direito; 

Or. en 

 

Alteração  229 

Tokia Saïfi 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Salienta o compromisso assumido 

pela União com os seus parceiros, 

nomeadamente na sua vizinhança, no 

sentido de apoiar as reformas sociais e 

políticas, de proteger os direitos humanos, 

de acompanhar a instauração do Estado 

de direito e de favorecer o 

desenvolvimento económico, por serem os 

melhores meios para reforçar a ordem 
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internacional e assegurar a estabilidade 

da sua vizinhança; 

Or. fr 

Alteração  230 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Sublinha que a política europeia de 

vizinhança constitui um instrumento de 

promoção da estabilidade, de democracias 

estáveis, de sociedades abertas, da 

prosperidade e do Estado de direito e, 

enquanto tal, é um dos meios mais 

importantes da segurança europeia; 

Or. en 

 

Alteração  231 

Boris Zala 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Está firmemente convicto de que a 

UE deve continuar a respeitar a 

integridade territorial dos seus vizinhos e 

parceiros, bem como a sua liberdade de 

escolher as alianças políticas e comerciais 

e de prosseguir a integração europeia; 

defende que o empenho inabalável da UE 

para com a soberania dos países vizinhos 

deve ser corroborado por um apoio 

concreto destinado a melhorar a 

resistência dos mesmos face à coação 

externa e às ameaças híbridas; considera 

ainda que esses esforços devem fazer-se 

acompanhar da promoção de uma ordem 

de segurança durável, inclusiva e 
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alicerçada em regras na Europa, 

inspirando-se nos princípios, nos 

instrumentos jurídicos e nas estruturas 

institucionais da OSCE e de outros 

organismos relevantes; exorta a UE a 

reforçar o seu empenho na resolução de 

conflitos congelados existentes na 

vizinhança oriental; 

Or. en 

 

Alteração  232 

Andrej Plenković 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Assinala que os meios e instrumentos 

existentes, como os instrumentos da 

PCSD, incluindo os agrupamentos táticos 

da UE, deveriam ser mais usados a bem 

da estabilização da vizinhança mais 

alargada da Europa; 

Or. en 

 

 


