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Alteração 1
Brando Benifei

Proposta de resolução
Citação 1

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta o documento 
intitulado «Visão partilhada, ação comum: 
uma Europa mais forte – Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
União Europeia», apresentado pela Vice-
Presidente da Comissão Europeia/Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
(VP/AR), em 28 de junho de 20161,

— Tendo em conta o documento 
intitulado «Visão partilhada, ação comum: 
uma Europa mais forte – Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
União Europeia», apresentado pela Vice-
Presidente da Comissão Europeia/Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
(VP/AR), em 28 de junho de 20161, e os 
relatórios de execução de 2017 e de 2018,

_________________ _________________

1

https://europa.eu/globalstrategy/sites/global
strategy/files/eugs_pt_version.pdf

1

https://europa.eu/globalstrategy/sites/global
strategy/files/eugs_pt_version.pdf

Or. en

Alteração 2
Marietje Schaake

Proposta de resolução
Citação 3-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a proposta da 
Comissão (COM(2018) 460) de um 
Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional,

Or. en

Alteração 3
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Brando Benifei

Proposta de resolução
Citação 4

Proposta de resolução Alteração

— Tendo em conta o documento de 
consulta conjunto da Comissão Europeia e 
da Alta Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança, de 4 de março de 2015, 
intitulado «Para uma nova Política 
Europeia de Vizinhança» 
(JOIN(2015)0006),

— Tendo em conta a Comunicação 
Conjunta da Comissão, de 18 de 
novembro de 2015, intitulada «Revisão da 
Política Europeia de Vizinhança» 
(JOIN(2015) 50), e o relatório conjunto da 
Comissão Europeia e da Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, de 
18 de maio de 2017, intitulado «Relatório 
sobre a Execução da Revisão da Política 
Europeia de Vizinhança»
(JOIN(2017)0018),

Or. en

Alteração 4
Marietje Schaake

Proposta de resolução
Citação 5-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as prioridades de 
parceria acordadas entre a União 
Europeia e diversos países do Médio 
Oriente, incluindo o Egito, o Líbano e a 
Jordânia,

Or. en

Alteração 5
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
Citação 5-A (nova)

Proposta de resolução Alteração
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– Tendo em conta a Declaração da 
Cimeira da NATO de 2018,

Or. en

Alteração 6
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
Citação 5-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Diálogo do 
Mediterrâneo da NATO e os esforços de 
gestão de crises e de segurança 
cooperativa em curso na região,

Or. en

Alteração 7
Brando Benifei, Ana Gomes, Hilde Vautmans, Soraya Post

Proposta de resolução
Citação 6-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as diretrizes da 
UE para a promoção e a proteção do 
exercício de todos os direitos humanos 
por parte de lésbicas, gays, bissexuais, 
transgéneros e intersexuais (LGBTI), 
adotadas pelo Conselho em 2013,

Or. en

Alteração 8
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Citação 6-A (nova)
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Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o conjunto de 
diretrizes temáticas da UE em matéria de 
direitos humanos, incluindo as diretrizes 
sobre os diálogos em matéria de direitos 
humanos com países terceiros e as 
diretrizes sobre os defensores dos direitos 
humanos,

Or. en

Alteração 9
Brando Benifei

Proposta de resolução
Citação 7-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Pacto Global 
sobre a Migração,

Or. en

Alteração 10
Brando Benifei

Proposta de resolução
Citação 7-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas,

Or. en

Alteração 11
Brando Benifei
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Proposta de resolução
Citação 7-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Plano de Ação 
para os Direitos Humanos e a 
Democracia (2015-2019), adotado pelo 
Conselho em 20 de julho de 2015, e a 
respetiva revisão intercalar de junho de 
2017,

Or. en

Alteração 12
Brando Benifei

Proposta de resolução
Citação 7-D (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o documento de 
trabalho conjunto dos serviços da 
Comissão e da Alta Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança, intitulado 
«Igualdade de género e emancipação das 
mulheres: transformar as vidas das 
raparigas e mulheres através das relações 
externas da UE 2016-2020», adotado em 
2015 (SWD(2015)0182),

Or. en

Alteração 13
Brando Benifei

Proposta de resolução
Citação 7-E (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Plano de Ação 
da UE para as questões de Género (2016-
2020) (PAG 2), adotado pelo Conselho em 
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26 de outubro de 2015, e o respetivo 
relatório anual de execução de 2016, 
publicado em 29 de agosto de 2017 pela 
Comissão e pela Alta Representante,

Or. en

Alteração 14
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
Citação 17-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as diretrizes da 
UE para a promoção e a proteção do 
exercício de todos os direitos humanos 
por parte de lésbicas, gays, bissexuais, 
transgéneros e intersexuais (LGBTI), 
adotadas pelo Conselho em 2013,

Or. en

Alteração 15
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
Citação 17-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Comunicação 
Conjunta da Comissão e da VP/AR ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de 14 
de março de 2017, intitulada «Elementos 
para uma estratégia da UE para a Síria» 
(JOIN(2017)0011), e as conclusões do
Conselho sobre a Síria, de 3 de abril de 
2017, que, em conjunto, constituem a 
nova estratégia da UE para a Síria,

Or. en
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Alteração 16
Arnaud Danjean

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo; que o derrube da maioria dos 
regimes e a introdução de reformas 
liberais deram origem a grandes 
esperanças e expectativas;

A. Considerando que as insurreições 
populares que afetaram a maioria dos 
países da região do Médio Oriente e do 
Norte de África, em 2011, desencadeadas 
maioritariamente por mulheres e homens 
jovens que aspiravam a melhores 
condições de vida económicas e sociais e a 
uma liberalização política dos regimes 
autoritários, suscitaram grandes
expectativas;

Or. fr

Alteração 17
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo; que o derrube da maioria dos 
regimes e a introdução de reformas liberais 
deram origem a grandes esperanças e 
expectativas;

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
muitas das quais de considerável 
componente islamita, representaram um 
momento de revolta em massa; que uma 
grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
apoiados por revolucionários 
profissionais pagos pela Fundação para a 
Sociedade Aberta de George Soros; que o 
derrube da maioria dos regimes e a 
introdução de reformas liberais deram 
origem a imensos problemas sociais, dos 
quais os países em causa tiveram imensa 
dificuldade em recuperar;
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Or. fr

Alteração 18
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo; que o derrube da maioria dos 
regimes e a introdução de reformas 
liberais deram origem a grandes 
esperanças e expectativas;

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários, 
alimentado pelo descontentamento com o 
desemprego dos jovens e com as 
condições de vida precárias; que uma 
grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo, à introdução de novos governos 
e reformas políticas e à justiça social; que 
o derrube de alguns dos regimes deu
origem a grandes esperanças e 
expectativas;

Or. en

Alteração 19
Boris Zala

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo; que o derrube da maioria dos 

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo; que o derrube da maioria dos 
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regimes e a introdução de reformas liberais
deram origem a grandes esperanças e 
expectativas;

regimes e a introdução de reformas 
democráticas deram origem a grandes 
esperanças e expectativas;

Or. en

Alteração 20
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo; que o derrube da maioria dos 
regimes e a introdução de reformas liberais 
deram origem a grandes esperanças e 
expectativas;

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
muitas das quais de considerável 
componente islamita, representaram um 
momento de revolta em massa; que uma 
grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
apoiados por revolucionários 
profissionais pagos pela Fundação para a 
Sociedade Aberta de George Soros; que o 
derrube da maioria dos regimes e a 
introdução de reformas liberais deram 
origem a imensos problemas sociais, dos 
quais os países em causa tiveram imensa 
dificuldade em recuperar;

Or. fr

Alteração 21
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
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massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo; que o derrube da maioria dos 
regimes e a introdução de reformas liberais
deram origem a grandes esperanças e 
expectativas;

massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo; que o derrube de alguns dos 
regimes e a introdução de reformas deram 
origem a grandes esperanças e 
expectativas;

Or. en

Alteração 22
Elmar Brok

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo; que o derrube da maioria dos 
regimes e a introdução de reformas liberais 
deram origem a grandes esperanças e 
expectativas;

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam à democracia, à liberdade, 
ao Estado de direito e a um futuro melhor 
e mais inclusivo; que o derrube de alguns
dos regimes e a introdução prometida e 
parcial de reformas liberais deram origem 
a grandes esperanças e expectativas;

Or. en

Alteração 23
Brando Benifei

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
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Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo; que o derrube da maioria dos 
regimes e a introdução de reformas liberais
deram origem a grandes esperanças e 
expectativas;

Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários e o 
declínio das condições socioeconómicas; 
que uma grande parte dos manifestantes 
era constituída por mulheres e homens 
jovens que aspiravam a um futuro melhor e 
mais inclusivo; que o derrube de alguns
dos regimes e, em alguns casos, a 
introdução de reformas democráticas 
deram origem a grandes esperanças e 
expectativas;

Or. en

Alteração 24
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo; que o derrube da maioria dos 
regimes e a introdução de reformas liberais 
deram origem a grandes esperanças e 
expectativas;

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo, a melhores perspetivas 
económicas, a um aumento das liberdades 
sociais e a uma maior participação no 
processo político; que o derrube da maioria 
dos regimes e a introdução de reformas 
liberais deram origem a grandes esperanças 
e expectativas;

Or. en

Alteração 25
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
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Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo; que o derrube da maioria dos 
regimes e a introdução de reformas liberais 
deram origem a grandes esperanças e 
expectativas;

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários, 
embora não fossem unificados nem 
sinónimos entre si e tenham surgido em 
circunstâncias diferentes; que uma grande 
parte dos manifestantes era constituída por 
mulheres e homens jovens que aspiravam a 
um futuro melhor e mais inclusivo, embora 
procurassem diferentes tipos de reformas 
nos diferentes países; que o derrube da 
maioria dos regimes e a introdução de 
reformas liberais deram origem a grandes 
esperanças e expectativas;

Or. en

Alteração 26
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo; que o derrube da maioria dos 
regimes e a introdução de reformas liberais 
deram origem a grandes esperanças e 
expectativas;

A. Considerando que as insurreições 
árabes que afetaram a região do Médio 
Oriente e do Norte de África, em 2011, 
representaram um momento de revolta em 
massa contra os regimes autoritários; que 
uma grande parte dos manifestantes era 
constituída por mulheres e homens jovens 
que aspiravam a um futuro melhor e mais 
inclusivo, ao reconhecimento da sua 
dignidade, a um maior respeito dos 
princípios democráticos e do Estado de 
direito, bem como a uma maior inclusão 
social; que o derrube da maioria dos 
regimes e a introdução de reformas liberais 
deram origem a grandes esperanças e 
expectativas;
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Or. fr

Alteração 27
Brando Benifei

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que, em especial nos 
países importadores de petróleo, a crise 
financeira mundial, a descida dos preços 
do petróleo, as tendências demográficas, 
os conflitos e o terrorismo agravaram 
ainda mais a situação após os 
acontecimentos de 2011; que o modelo 
económico que caracteriza estes países já 
não é viável e resulta numa crise de 
confiança que tem de ser abordada 
urgentemente pelos governos em causa, 
com vista ao estabelecimento de um novo 
contrato social com os respetivos 
cidadãos; que o impacto social crescente 
do declínio nos subsídios públicos, nos 
postos de trabalho do setor público e nos 
serviços públicos, bem como a 
disseminação da pobreza e dos problemas 
ambientais, sobretudo em zonas remotas e 
entre comunidades marginalizadas, têm 
sido uma fonte de agitação contínua e de 
protestos espontâneos na região, que 
deverão continuar a crescer nos próximos 
anos;

Or. en

Alteração 28
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração
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A-A. Considerando que, oito anos 
depois, os direitos humanos continuam a 
ser atacados pelos governos da região; 
que alguns dos governos ditatoriais se 
mantêm e que foram estabelecidos novos 
governos com estas características; que 
aqueles que exigem uma sociedade mais 
justa e aberta estão a ser reprimidos; que 
os defensores dos direitos humanos e os 
adversários políticos estão a ser detidos 
sob o argumento da luta contra o 
terrorismo, que é também utilizado para 
justificar a ausência de progressos no que 
diz respeito às exigências de 2011; que 
poucos autores de crimes de violência, 
homicídio e tortura perpetrados antes e 
depois dos protestos de 2011 foram 
levados à justiça; que a falta de 
oportunidades e, em alguns casos, o vazio 
do poder, estão a ser explorados por 
grupos jihadistas radicais como o Estado 
Islâmico;

Or. en

Alteração 29
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que vários casos de 
democratização no Médio Oriente nos 
últimos anos tiveram consequências 
devastadoras para a região, incluindo a 
tomada do poder por grupos militantes 
islâmicos, guerra civil e, em alguns casos, 
a queda do Estado; que os casos da 
Argélia, da Líbia, da Síria, do Líbano e da 
Faixa de Gaza continuam profundamente 
instáveis e não democráticos;

Or. en
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Alteração 30
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
Considerando A-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-B. Considerando que a região detém 
alguns dos piores historiais do mundo no 
que diz respeito à liberdade de expressão, 
e que todos os progressos alcançados 
desde as revoluções de 2011 continuam 
frágeis, com o surgimento de novas 
formas de controlo e de repressão; que a 
liberdade de expressão e a liberdade de 
associação ainda são restringidas pela 
legislação, por multas e por detenções, e 
que não só os jornalistas, mas também os 
órgãos de comunicação social estão sob 
ameaça existencial;

Or. en

Alteração 31
Brando Benifei

Proposta de resolução
Considerando A-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-B. Considerando que a maioria da 
população na região do Médio Oriente e 
do Norte de África tem menos de 35 anos 
de idade; que as taxas de desemprego dos 
jovens na região ainda estão entre as mais 
elevadas do mundo; que esta situação 
provoca exclusão social, perda de direitos
políticos e a fuga de cérebros para outros 
países; que os jovens em ambientes 
vulneráveis podem constituir grupos-alvo 
para os movimentos radicais;

Or. en
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Alteração 32
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
Considerando A-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-C. Considerando que os defensores 
dos direitos humanos estão a ser alvo de 
uma onda de detenções e condenações, 
num ataque crescente ao direito à 
liberdade de expressão; que as 
autoridades da região estão a fazer 
acusações de disseminação de falsas 
informações e a impor pesadas sentenças 
de prisão com base em publicações na 
Internet; que os ativistas e os defensores 
dos direitos humanos estão em risco 
devido ao caráter vago das leis, que 
favorecem os governos e facilitam o 
silenciamento dos dissidentes e a detenção 
dos ativistas;

Or. en

Alteração 33
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
Considerando A-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-D. Considerando que a discriminação 
generalizada das mulheres ainda existe 
em toda a região; que os direitos das 
mulheres estão a regredir na região e que 
as mulheres ativistas estão a ser alvo de 
repressão e ameaças;

Or. en

Alteração 34
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou
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Proposta de resolução
Considerando A-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-E. Considerando que, de acordo com 
a UNICEF, a principal ameaça que afeta 
as crianças que vivem nas zonas de 
conflito do Médio Oriente e do Norte de 
África é o trabalho infantil; que 
2,1 milhões de crianças na Síria e 700 000 
crianças sírias refugiadas não têm acesso 
à educação; que a continuação da 
violência e das deslocações externas, as 
catástrofes naturais, o aumento das 
desigualdades económicas e de género e 
as elevadas taxas de desemprego dos 
jovens e de pobreza em vários países do 
Médio Oriente e do Norte de África 
deixaram 28 milhões de crianças com 
necessidade de assistência humanitária;

Or. en

Alteração 35
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
Considerando A-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-F. Considerando que existem 
numerosos conflitos armados e que 
milhares de pessoas foram assassinadas e 
desapareceram e que milhões se viram 
obrigadas a deslocar-se; que o 
EIIL/Daesh e outros grupos jihadistas 
têm cometido atrocidades, incluindo o 
recurso a execuções brutais e a atos de 
violência sexual inominável, a sequestros, 
à tortura, a conversões forçadas e à 
escravatura de mulheres e raparigas; que 
têm sido recrutadas crianças para serem 
utilizadas em atentados terroristas; que há 
motivos de grave preocupação 
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relativamente ao bem-estar da população 
atualmente sob o controlo do EIIL/Daesh 
e com a possibilidade de esta ser usada 
como escudo humano durante a 
campanha de libertação; que estes crimes 
podem constituir crimes de guerra e 
crimes contra a humanidade;

Or. en

Alteração 36
Arnaud Danjean

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, oito anos após a 
Primavera Árabe e os desenvolvimentos 
políticos que levaram os países das 
regiões do Magrebe e do Maxereque a 
seguirem diferentes percursos evolutivos 
em matéria de política e estabilidade, é 
essencial avaliar a forma como se deve 
responder às aspirações democráticas 
legítimas dessas regiões; considerando 
que é importante fazer um balanço dos 
esforços envidados e da orientação 
política adotada pela UE em resposta à 
Primavera Árabe, bem como avaliar a sua 
capacidade de execução das políticas; que 
é fundamental reavaliar o quadro político 
da UE no que se refere aos países da 
vizinhança meridional e aos seus objetivos 
futuros;

B. Considerando que, oito anos após 
as Primaveras Árabes, e tendo em conta
os desenvolvimentos políticos 
extremamente diferenciados dos países da 
região, é necessário efetuar um balanço e 
uma avaliação completa da estratégia da 
União Europeia para a região, a fim de 
fixar objetivos e estabelecer um quadro 
político adaptado à diversidade das 
situações dos países da região;

Or. fr

Alteração 37
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
Considerando B
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Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, oito anos após a 
Primavera Árabe e os desenvolvimentos 
políticos que levaram os países das regiões 
do Magrebe e do Maxereque a seguirem 
diferentes percursos evolutivos em matéria 
de política e estabilidade, é essencial 
avaliar a forma como se deve responder às 
aspirações democráticas legítimas dessas 
regiões; considerando que é importante 
fazer um balanço dos esforços envidados e 
da orientação política adotada pela UE em 
resposta à Primavera Árabe, bem como 
avaliar a sua capacidade de execução das 
políticas; que é fundamental reavaliar o 
quadro político da UE no que se refere aos 
países da vizinhança meridional e aos seus 
objetivos futuros;

B. Considerando que, oito anos após a 
Primavera Árabe e os desenvolvimentos 
políticos que levaram os países das regiões 
do Magrebe e do Maxereque a seguirem 
diferentes percursos evolutivos em matéria 
de política e estabilidade, muitos Estados 
permanecem num estado de turbulência 
política e económica perpétua, e que, 
apesar disso, ainda é essencial avaliar a 
forma como se deve responder às 
aspirações democráticas legítimas dessas 
regiões; considerando que é importante 
fazer um balanço dos esforços envidados e 
da orientação política adotada pela UE e 
pelos Estados-Membros em resposta à 
Primavera Árabe, bem como determinar 
um objetivo claro e responsável para o 
envolvimento com a região do Médio 
Oriente e do Norte de África e avaliar a 
sua capacidade coletiva de execução das 
políticas; que é fundamental realinhar o 
quadro político da UE no que se refere aos 
países da vizinhança meridional e aos seus 
objetivos futuros, para melhor refletir a 
vontade dos Estados-Membros, e definir 
uma série de objetivos claros e 
alcançáveis na região do Médio Oriente e 
do Norte de África que reflita as 
realidades no terreno;

Or. en

Alteração 38
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, oito anos após a 
Primavera Árabe e os desenvolvimentos 
políticos que levaram os países das regiões 
do Magrebe e do Maxereque a seguirem 
diferentes percursos evolutivos em matéria 

B. Considerando que, oito anos após a 
Primavera Árabe e os desenvolvimentos 
políticos que levaram os países das regiões 
do Magrebe e do Maxereque a seguirem 
diferentes percursos em matéria de política 
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de política e estabilidade, é essencial 
avaliar a forma como se deve responder às 
aspirações democráticas legítimas dessas 
regiões; considerando que é importante 
fazer um balanço dos esforços envidados e 
da orientação política adotada pela UE em 
resposta à Primavera Árabe, bem como 
avaliar a sua capacidade de execução das 
políticas; que é fundamental reavaliar o 
quadro político da UE no que se refere aos 
países da vizinhança meridional e aos seus 
objetivos futuros;

e estabilidade, é essencial avaliar a forma 
como se deve responder às aspirações 
democráticas legítimas dessas regiões; 
considerando que é importante fazer um 
balanço dos esforços envidados e da 
orientação política adotada pela UE em 
resposta à Primavera Árabe, bem como 
avaliar a sua capacidade de execução das 
políticas; que é fundamental reavaliar e 
adaptar o quadro político da UE no que se 
refere aos países da vizinhança meridional,
aos seus objetivos futuros e aos meios para 
os alcançar;

Or. en

Alteração 39
Elmar Brok

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, oito anos após a 
Primavera Árabe e os desenvolvimentos 
políticos que levaram os países das regiões 
do Magrebe e do Maxereque a seguirem 
diferentes percursos evolutivos em matéria 
de política e estabilidade, é essencial 
avaliar a forma como se deve responder às 
aspirações democráticas legítimas dessas 
regiões; considerando que é importante 
fazer um balanço dos esforços envidados e 
da orientação política adotada pela UE em 
resposta à Primavera Árabe, bem como 
avaliar a sua capacidade de execução das 
políticas; que é fundamental reavaliar o 
quadro político da UE no que se refere aos 
países da vizinhança meridional e aos seus 
objetivos futuros;

B. Considerando que, oito anos após a 
Primavera Árabe e os desenvolvimentos 
políticos que levaram os países das regiões 
do Magrebe e do Maxereque a seguirem 
diferentes percursos evolutivos em matéria 
de política e estabilidade, é essencial 
avaliar a forma como se deve responder às 
aspirações democráticas legítimas dessas 
regiões, bem como à necessidade urgente 
de segurança, postos de trabalho, Estado 
de direito e melhoria das condições de 
vida; considerando que é importante fazer 
um balanço dos esforços envidados e da 
orientação política adotada pela UE em 
resposta à Primavera Árabe, bem como 
avaliar a sua capacidade de execução das 
políticas; que é fundamental reavaliar o 
quadro político da UE no que se refere aos 
países da vizinhança meridional e aos seus 
objetivos futuros;

Or. en
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Alteração 40
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, oito anos após a 
Primavera Árabe e os desenvolvimentos 
políticos que levaram os países das regiões 
do Magrebe e do Maxereque a seguirem 
diferentes percursos evolutivos em matéria 
de política e estabilidade, é essencial 
avaliar a forma como se deve responder às 
aspirações democráticas legítimas dessas 
regiões; considerando que é importante 
fazer um balanço dos esforços envidados e 
da orientação política adotada pela UE em 
resposta à Primavera Árabe, bem como 
avaliar a sua capacidade de execução das 
políticas; que é fundamental reavaliar o 
quadro político da UE no que se refere aos 
países da vizinhança meridional e aos seus 
objetivos futuros;

B. Considerando que, oito anos após a 
Primavera Árabe e os desenvolvimentos 
políticos que levaram os países das regiões 
do Magrebe e do Maxereque a seguirem 
diferentes percursos evolutivos em matéria 
de política e estabilidade, é essencial 
avaliar a forma como se deve responder às 
aspirações democráticas legítimas dessas 
regiões; considerando que é importante 
fazer um balanço dos esforços envidados e 
da orientação política adotada pela UE em 
resposta à Primavera Árabe, bem como 
avaliar a sua capacidade de execução das 
políticas; que é fundamental reavaliar o 
quadro político da UE no que se refere aos 
países da vizinhança meridional e aos seus 
objetivos futuros, prestando muita atenção 
à heterogeneidade na região;

Or. en

Alteração 41
Charles Tannock

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, oito anos após a 
Primavera Árabe e os desenvolvimentos
políticos que levaram os países das regiões 
do Magrebe e do Maxereque a seguirem 
diferentes percursos evolutivos em matéria 
de política e estabilidade, é essencial 
avaliar a forma como se deve responder às 
aspirações democráticas legítimas dessas 

B. Considerando que, oito anos após a 
Primavera Árabe e os desenvolvimentos 
políticos que levaram os países das regiões 
do Magrebe e do Maxereque a seguirem 
diferentes percursos evolutivos em matéria 
de política e estabilidade, é essencial 
avaliar a forma como se deve responder às 
aspirações democráticas legítimas de 
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regiões; considerando que é importante 
fazer um balanço dos esforços envidados e 
da orientação política adotada pela UE em 
resposta à Primavera Árabe, bem como 
avaliar a sua capacidade de execução das 
políticas; que é fundamental reavaliar o 
quadro político da UE no que se refere aos 
países da vizinhança meridional e aos seus 
objetivos futuros;

certos grupos dessas regiões; considerando 
que é importante fazer um balanço dos 
esforços envidados e da orientação política 
adotada pela UE em resposta à Primavera 
Árabe, bem como avaliar a sua capacidade 
de execução das políticas; que é 
fundamental reavaliar o quadro político da 
UE no que se refere aos países da 
vizinhança meridional e aos seus objetivos 
futuros;

Or. en

Alteração 42
Patricia Lalonde

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, oito anos após a 
Primavera Árabe e os desenvolvimentos 
políticos que levaram os países das regiões 
do Magrebe e do Maxereque a seguirem 
diferentes percursos evolutivos em matéria 
de política e estabilidade, é essencial 
avaliar a forma como se deve responder às 
aspirações democráticas legítimas dessas 
regiões; considerando que é importante 
fazer um balanço dos esforços envidados e 
da orientação política adotada pela UE em 
resposta à Primavera Árabe, bem como 
avaliar a sua capacidade de execução das 
políticas; que é fundamental reavaliar o 
quadro político da UE no que se refere aos 
países da vizinhança meridional e aos seus 
objetivos futuros;

B. Considerando que, oito anos após a 
Primavera Árabe e os desenvolvimentos 
políticos que levaram os países das regiões 
do Magrebe e do Maxereque a seguirem 
diferentes percursos evolutivos em matéria 
de política e estabilidade, é essencial 
avaliar a forma como se deve responder às 
aspirações democráticas e de estabilidade
legítimas dessas regiões; considerando que 
é importante fazer um balanço dos esforços 
envidados e da orientação política adotada 
pela UE em resposta à Primavera Árabe, 
bem como avaliar a sua capacidade de 
execução das políticas; que é fundamental 
reavaliar o quadro político da UE no que se 
refere aos países da vizinhança meridional 
e aos seus objetivos futuros;

Or. en

Alteração 43
Hilde Vautmans, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
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Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, oito anos após a 
Primavera Árabe e os desenvolvimentos 
políticos que levaram os países das regiões 
do Magrebe e do Maxereque a seguirem 
diferentes percursos evolutivos em matéria 
de política e estabilidade, é essencial 
avaliar a forma como se deve responder às 
aspirações democráticas legítimas dessas 
regiões; considerando que é importante 
fazer um balanço dos esforços envidados e 
da orientação política adotada pela UE em 
resposta à Primavera Árabe, bem como 
avaliar a sua capacidade de execução das 
políticas; que é fundamental reavaliar o 
quadro político da UE no que se refere aos 
países da vizinhança meridional e aos seus 
objetivos futuros;

B. Considerando que, oito anos após a 
Primavera Árabe e os desenvolvimentos 
políticos que levaram os países das regiões 
do Magrebe e do Maxereque a seguirem 
diferentes percursos evolutivos em matéria 
de política e estabilidade, ainda é essencial 
avaliar a forma como se deve responder às 
aspirações democráticas legítimas dessas 
regiões; considerando que é importante 
fazer um balanço dos esforços envidados e 
da orientação política adotada pela UE em 
resposta à Primavera Árabe, bem como 
avaliar a sua capacidade de execução das 
políticas; que é fundamental reavaliar o 
quadro político da UE no que se refere aos
países da vizinhança meridional e aos seus 
objetivos futuros;

Or. en

Alteração 44
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que as armas e os 
equipamentos de vigilância vendidos por 
empresas europeias estão a contribuir 
para alimentar e prolongar os conflitos 
armados, a perpetração de crimes de 
guerra e a repressão social na região; que 
a UE está a financiar e a armar os grupos 
rebeldes e as milícias que reprimem a 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 45
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Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
Considerando B-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-B. Considerando que a região está a 
atravessar uma crise social e económica 
profunda que deu origem aos protestos de 
2011 e que está, de novo, a gerar protestos 
em alguns países; que os países da região 
têm as taxas de desemprego mais elevadas 
do mundo;

Or. en

Alteração 46
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
Considerando B-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-C. Considerando que as políticas de 
austeridade promovidas pelo FMI se 
mantêm; que os cortes económicos e o 
aumento dos impostos e dos preços dos 
produtos básicos já foram uma das causas 
dos protestos de 2011, estando atualmente 
a dar origem a novos protestos;

Or. en

Alteração 47
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
Considerando B-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-D. Considerando que o medo do 
crescimento do islamismo político, o 
controlo da migração, a luta contra o 
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terrorismo e a segurança energética não 
devem justificar violações do Estado de 
direito e dos direitos humanos na região;

Or. en

Alteração 48
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
Considerando B-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-E. Considerando que o conflito na 
Síria e na Líbia levou a um aumento dos 
números de refugiados em países vizinhos
como a Tunísia, o Egito e a Jordânia; que 
os migrantes e os refugiados são alvo de 
abusos graves; que muitos deles são 
vítimas de abuso sexual, tortura, agressão 
e exploração, tanto ao longo das rotas de 
migração como em países como a Líbia, o 
Egito e Marrocos; que a UE está a 
assinar acordos de migração com estes 
países, apesar das suas violações dos 
direitos humanos;

Or. en

Alteração 49
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação; que a ação de cada um dos 
Estados-Membros na região deve ser 

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação; que a UE necessita de 
aumentar a sua influência política; que a 
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consentânea com os objetivos da UE; que 
a UE necessita de aumentar a sua 
influência política; que a estabilidade 
política e económica a longo prazo nas 
regiões do Magrebe e do Maxereque 
assume uma importância estratégica 
fundamental para a UE e, como tal, exige 
uma abordagem a mais longo prazo no que 
diz respeito ao quadro político e aos seus 
objetivos;

estabilidade política e económica a longo 
prazo nas regiões do Magrebe e do 
Maxereque assume uma importância 
estratégica fundamental para a UE e, como 
tal, exige uma abordagem a mais longo 
prazo no que diz respeito ao quadro 
político e aos seus objetivos;

Or. en

Alteração 50
Arnaud Danjean

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação; que a ação de cada um dos 
Estados-Membros na região deve ser 
consentânea com os objetivos da UE; que
a UE necessita de aumentar a sua 
influência política; que a estabilidade 
política e económica a longo prazo nas 
regiões do Magrebe e do Maxereque 
assume uma importância estratégica 
fundamental para a UE e, como tal, exige 
uma abordagem a mais longo prazo no 
que diz respeito ao quadro político e aos 
seus objetivos;

C Considerando que a estabilidade 
política e a prosperidade económica e 
social dos países da região do Médio 
Oriente e do Norte de África têm uma 
importância estratégica para a União e 
exigem a esse título uma abordagem de 
longo prazo e uma política determinada 
para exercer uma influência positiva na 
evolução em curso; que a ação europeia é 
muito frequentemente desigual e 
fragmentada e a sua coerência global é 
reduzida devido a uma insuficiente 
coordenação entre os Estados-Membros e
a UE;

Or. fr

Alteração 51
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução



AM\1174197PT.docx 29/164 PE632.956v01-00

PT

Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação; que a ação de cada um dos 
Estados Membros na região deve ser 
consentânea com os objetivos da UE; que 
a UE necessita de aumentar a sua 
influência política; que a estabilidade 
política e económica a longo prazo nas 
regiões do Magrebe e do Maxereque 
assume uma importância estratégica 
fundamental para a UE e, como tal, exige 
uma abordagem a mais longo prazo no que 
diz respeito ao quadro político e aos seus 
objetivos;

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação; que os Estados-Membros da 
UE devem imperativamente preservar a 
sua independência nacional em matéria 
de política externa; que a estabilidade 
política e económica a longo prazo nas 
regiões do Magrebe e do Maxereque 
assume uma importância estratégica 
fundamental para a UE e, como tal, exige 
uma abordagem a mais longo prazo no que 
diz respeito ao quadro político e aos seus 
objetivos;

Or. fr

Alteração 52
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação; que a ação de cada um dos 
Estados-Membros na região deve ser 
consentânea com os objetivos da UE; que 
a UE necessita de aumentar a sua 
influência política; que a estabilidade 
política e económica a longo prazo nas 
regiões do Magrebe e do Maxereque 
assume uma importância estratégica 
fundamental para a UE e, como tal, exige 
uma abordagem a mais longo prazo no que 

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação; que os esforços da UE têm 
de ser levados a cabo em sinergia com a 
ação de cada um dos Estados-Membros na 
região; que a UE necessita de garantir a 
manutenção dos seus interesses políticos, 
económicos e de segurança; que a 
estabilidade política e económica a longo 
prazo nas regiões do Magrebe e do 
Maxereque assume uma importância 
estratégica fundamental para a UE e para 
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diz respeito ao quadro político e aos seus 
objetivos;

os Estados-Membros e, como tal, exige 
uma abordagem a mais longo prazo no que 
diz respeito ao quadro político e aos seus 
objetivos;

Or. en

Alteração 53
Charles Tannock

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação; que a ação de cada um dos 
Estados-Membros na região deve ser 
consentânea com os objetivos da UE; que a 
UE necessita de aumentar a sua influência 
política; que a estabilidade política e 
económica a longo prazo nas regiões do 
Magrebe e do Maxereque assume uma 
importância estratégica fundamental para a 
UE e, como tal, exige uma abordagem a 
mais longo prazo no que diz respeito ao 
quadro político e aos seus objetivos;

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação; que a ação da UE na região 
deve ser consentânea com os objetivos dos 
Estados-Membros; que a UE necessita de 
aumentar a sua influência política; que a 
estabilidade política e económica a longo 
prazo nas regiões do Magrebe e do 
Maxereque assume uma importância 
estratégica fundamental para a UE e, como 
tal, exige uma abordagem a mais longo 
prazo no que diz respeito ao quadro 
político e aos seus objetivos;

Or. en

Alteração 54
Brando Benifei

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
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e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação; que a ação de cada um dos 
Estados-Membros na região deve ser 
consentânea com os objetivos da UE; que a 
UE necessita de aumentar a sua influência 
política; que a estabilidade política e 
económica a longo prazo nas regiões do 
Magrebe e do Maxereque assume uma 
importância estratégica fundamental para a 
UE e, como tal, exige uma abordagem a 
mais longo prazo no que diz respeito ao 
quadro político e aos seus objetivos;

e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pelas 
abordagens contraditórias; que a ação de 
cada um dos Estados-Membros na região 
deve ser consentânea com os objetivos da 
UE; que a UE necessita de aumentar a sua 
influência política; que a estabilidade 
política e económica a longo prazo, bem 
como a resiliência, nas regiões do 
Magrebe e do Maxereque assumem uma 
importância estratégica fundamental para a 
UE e, como tal, exigem uma abordagem
integrada a mais longo prazo no que diz 
respeito ao quadro político e aos seus 
objetivos;

Or. en

Alteração 55
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação; que a ação de cada um dos 
Estados Membros na região deve ser 
consentânea com os objetivos da UE; que a 
UE necessita de aumentar a sua influência 
política; que a estabilidade política e 
económica a longo prazo nas regiões do 
Magrebe e do Maxereque assume uma 
importância estratégica fundamental para a 
UE e, como tal, exige uma abordagem a 
mais longo prazo no que diz respeito ao 
quadro político e aos seus objetivos;

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação; que a ação de cada um dos 
Estados Membros na região deve ser 
consentânea com os objetivos da UE; que 
as medidas de política externa da União 
devem ser coerentes entre si, bem como 
com as outras medidas políticas dotadas 
de uma dimensão externa; que a União 
deve procurar alcançar os objetivos 
definidos nos artigos 8.º e 21.º do Tratado 
da União Europeia; que a UE necessita de 
aumentar a sua influência política; que a 
estabilidade política e económica a longo 
prazo nas regiões do Magrebe e do 
Maxereque assume uma importância 
estratégica fundamental para a UE e, como 
tal, exige uma abordagem a mais longo 
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prazo no que diz respeito ao quadro 
político e aos seus objetivos;

Or. fr

Alteração 56
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação; que a ação de cada um dos 
Estados-Membros na região deve ser 
consentânea com os objetivos da UE; que a 
UE necessita de aumentar a sua influência 
política; que a estabilidade política e 
económica a longo prazo nas regiões do 
Magrebe e do Maxereque assume uma 
importância estratégica fundamental para a 
UE e, como tal, exige uma abordagem a 
mais longo prazo no que diz respeito ao 
quadro político e aos seus objetivos;

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação e por iniciativas 
descoordenadas que são, por vezes, mais 
prejudiciais do que úteis; que a ação de 
cada um dos Estados-Membros na região 
deve ser coordenada e consentânea com os 
objetivos da UE; que a UE necessita de 
aumentar a sua influência política e de ser 
mais ativa em termos diplomáticos; que a 
estabilidade política e económica a longo 
prazo nas regiões do Magrebe e do 
Maxereque assume uma importância 
estratégica fundamental para a UE e, como 
tal, exige uma abordagem a mais longo 
prazo e voltada para o futuro no que diz 
respeito ao quadro político e aos seus 
objetivos, em linha com as necessidades 
dos cidadãos nos países parceiros e com 
os interesses estratégicos da UE;

Or. en

Alteração 57
Patricia Lalonde

Proposta de resolução
Considerando C
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Proposta de resolução Alteração

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação; que a ação de cada um dos 
Estados-Membros na região deve ser 
consentânea com os objetivos da UE; que a 
UE necessita de aumentar a sua influência 
política; que a estabilidade política e 
económica a longo prazo nas regiões do 
Magrebe e do Maxereque assume uma 
importância estratégica fundamental para a 
UE e, como tal, exige uma abordagem a 
mais longo prazo no que diz respeito ao 
quadro político e aos seus objetivos;

C Considerando que a capacidade dos 
Estados-Membros para exercerem uma 
influência positiva nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque é muito desigual e tem 
sido, frequentemente, marcada pela 
fragmentação; que a ação de cada um dos 
Estados-Membros na região deve ser 
consentânea com os objetivos da UE; que a 
UE necessita de aumentar a sua influência 
política e diplomática; que a estabilidade 
política e económica a longo prazo nas 
regiões do Magrebe e do Maxereque 
assume uma importância estratégica 
fundamental para a UE e, como tal, exige 
uma abordagem a mais longo prazo no que 
diz respeito ao quadro político e aos seus 
objetivos;

Or. en

Alteração 58
Elmar Brok

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que a política da UE 
para os países do Norte de África e do 
Médio Oriente tem dois objetivos 
principais: encorajar reformas políticas e 
económicas em cada um dos países, 
respeitando devidamente as suas 
características específicas, e incentivar a 
cooperação regional entre os países da 
região e entre estes e a UE;

Or. en

Alteração 59
Patricia Lalonde
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Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que a região do 
Médio Oriente e do Norte de África é 
afetada por conflitos armados e crises que 
comprometem profundamente a sua 
estabilidade e o seu desenvolvimento;

Or. en

Alteração 60
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a UE deve
desempenhar um papel central para 
promover a resolução de conflitos e a 
governação democrática e económica nas 
regiões do Magrebe e do Maxereque;

D. Considerando que a UE e os 
Estados-Membros que mantêm fortes 
laços políticos, históricos, económicos e 
culturais com a região podem
desempenhar um papel mais significativo
para promover a resolução de conflitos e a 
governação democrática e económica nas 
regiões do Magrebe e do Maxereque, em 
cooperação com os Estados Unidos e com 
o Canadá, com o objetivo de garantir 
nações parceiras estáveis e moderadas 
capazes de assegurar um equilíbrio 
descomprometido entre os poderes 
executivo, legislativo e judicial;

Or. en

Alteração 61
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração
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D. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel central para 
promover a resolução de conflitos e a 
governação democrática e económica nas 
regiões do Magrebe e do Maxereque;

D. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel central para 
promover a prevenção, a mediação e a 
resolução de conflitos e a governação 
democrática e económica eficaz nas 
regiões do Magrebe e do Maxereque;

Or. en

Alteração 62
Brando Benifei

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel central para 
promover a resolução de conflitos e a 
governação democrática e económica nas 
regiões do Magrebe e do Maxereque;

D. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel central para 
promover a prevenção e a resolução de 
conflitos, a proteção e a promoção dos 
direitos humanos, do Estado de direito e 
do espaço da sociedade civil e a 
governação democrática e económica justa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque; 
que uma sociedade civil aberta e o 
trabalho dos defensores dos direitos 
humanos como intervenientes para a 
mudança social são fundamentais para a 
resiliência e a prosperidade da região a 
longo prazo;

Or. en

Alteração 63
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel central para 
promover a resolução de conflitos e a 

D. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel central para 
promover a resolução de conflitos e a 
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governação democrática e económica nas 
regiões do Magrebe e do Maxereque;

governação democrática e económica nas 
regiões do Magrebe e do Maxereque; que 
determinados Estados-Membros 
contribuíram para a desestabilização 
catastrófica de determinados países da 
região, seja por meios militares (Líbia) ou 
por meios políticos (Síria);

Or. fr

Alteração 64
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel central para 
promover a resolução de conflitos e a 
governação democrática e económica nas 
regiões do Magrebe e do Maxereque;

D. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel central para 
promover a resolução de conflitos e a 
governação democrática, social e 
económica nas regiões do Magrebe e do 
Maxereque;

Or. fr

Alteração 65
Brando Benifei

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que os defensores 
dos direitos humanos e a sociedade civil 
em partes significativas da região do 
Médio Oriente e do Norte de África se têm 
confrontado cada vez mais, e de forma 
sistemática, com perseguição, ameaças, 
ataques, represálias, assédio judicial, 
detenções arbitrárias, tortura e maus-
tratos; que a União Europeia e os 
Estados-Membros devem intensificar 
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significativamente os seus esforços para 
responder de forma adequada a esta 
tendência;

Or. en

Alteração 66
Patricia Lalonde

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que o Islão político 
poderia confiscar os ideais da Primavera 
Árabe e está a exercer uma pressão 
tremenda sobre os Estados e as sociedades 
na região do Médio Oriente e do Norte de 
África na tentativa de criar interferências 
religiosas no funcionamento das 
instituições públicas, bem como nos 
hábitos culturais e da sociedade;

Or. en

Alteração 67
Brando Benifei

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que, em resposta a 
um pedido do Conselho Europeu, de 
dezembro de 2013, a VP/AR lançou um 
importante processo de reflexão 
estratégica sobre o quadro político 
estratégico para a política de vizinhança
da UE;

E. Considerando que, em resposta aos 
desenvolvimentos na região, a UE reviu a 
sua política de vizinhança em 2015; que a 
revisão prevê um maior envolvimento dos 
Estados-Membros na PEV;

Or. en
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Alteração 68
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que, apesar de 
algumas reformas, algumas autoridades 
dos países do Médio Oriente e do Norte de 
África intensificaram a sua repressão da 
sociedade civil, com casos contínuos e 
generalizados de perseguição política, 
detenções arbitrárias e assédio de 
defensores de direitos humanos, 
jornalistas, advogados e ativistas da 
oposição política;

Or. en

Alteração 69
Brando Benifei

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que a resiliência do 
Estado e da sociedade estão entre as 
principais prioridades da Estratégia 
Global da UE; que esta reconhece que no 
cerne de um Estado resiliente, está uma 
sociedade resiliente onde são visíveis a 
democracia, a confiança nas instituições e 
o desenvolvimento sustentável, ao passo 
que os Estados repressivos são 
intrinsecamente frágeis a longo prazo;

Or. en

Alteração 70
Patricia Lalonde



AM\1174197PT.docx 39/164 PE632.956v01-00

PT

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que a empresa 
franco-suíça LafargeHolcim foi acusada 
de cumplicidade em crimes contra a 
humanidade e do financiamento de uma 
empresa terrorista, entre outras acusações 
relacionadas com os seus contactos com o 
Daesh na Síria;

Or. en

Alteração 71
Hilde Vautmans, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
Considerando E-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-B. Considerando que empresas 
estabelecidas em vários Estados-Membros 
da UE continuam a exportar tecnologias 
de vigilância para alguns países do Médio 
Oriente e do Norte de África, facilitando a 
pirataria informática e a difusão de 
programas maliciosos (malware), bem 
como outras formas de ataque contra 
defensores dos direitos humanos e 
ativistas da sociedade civil nas redes 
sociais; que esta atividade tem levado à 
repressão da liberdade de expressão em 
linha;

Or. en

Alteração 72
Brando Benifei

Proposta de resolução
Considerando E-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

E-B. Considerando que, nos países com 
os quais a UE assinou acordos de 
associação, os compromissos 
juridicamente vinculativos desses acordos, 
nomeadamente em matéria de direitos 
humanos, deverão constituir uma base 
para as relações, e nomeadamente para as 
prioridades de parceria acordadas entre a 
UE e determinados países vizinhos;

Or. en

Alteração 73
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
Considerando E-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-C. Considerando que qualquer 
detenção que resulte do exercício dos 
direitos ou liberdades consagrados no 
direito internacional, como a liberdade de 
expressão e a liberdade de assembleia, é 
uma detenção arbitrária e é proibida nos 
termos do direito internacional;

Or. en

Alteração 74
Cristian Dan Preda

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa com preocupação que, 
oito anos após as revoltas, a maior parte 
das expectativas ainda não foram 
satisfeitas; condena as violações 
reiteradas e persistentes dos direitos 

1. Observa que, oito anos após as 
revoltas na região do Médio Oriente e do 
Norte de África, o panorama continua 
misto, verificando-se, por um lado, alguns 
desenvolvimentos positivos e a 
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humanos, do Estado de direito e, em 
diversos casos, das liberdades 
fundamentais; manifesta a sua 
preocupação com a situação 
socioeconómica da região, que continua a 
ser desastrosa e, em particular, com os 
elevados níveis de desemprego dos jovens 
e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala;

consolidação das conquistas democráticas 
e, por outro, a persistência de obstáculos 
significativos na maioria dos países; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação socioeconómica da região, que 
continua a ser desastrosa e, em particular, 
com os elevados níveis de desemprego dos 
jovens e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala;

Or. en

Alteração 75
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e 
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das
liberdades fundamentais; manifesta a sua 
preocupação com a situação 
socioeconómica da região, que continua a 
ser desastrosa e, em particular, com os 
elevados níveis de desemprego dos jovens 
e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala;

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as primeiras revoltas, as 
aspirações legítimas de dignidade, direitos 
humanos e reforma social e política dos 
povos da região ainda não foram satisfeitas
na maioria dos países; condena as 
violações reiteradas e persistentes dos 
direitos humanos, do Estado de direito e 
das liberdades fundamentais, a 
discriminação generalizada das minorias 
e a resposta repressiva aos pedidos de 
autodeterminação; manifesta a sua 
preocupação com a situação 
socioeconómica da região, que continua a 
ser desastrosa e, em particular, com os 
elevados níveis de desemprego dos jovens 
e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala; deplora os 
níveis persistentes de corrupção, 
nepotismo e desresponsabilização de 
muitas elites governantes da região;

Or. en
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Alteração 76
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e 
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das 
liberdades fundamentais; manifesta a sua 
preocupação com a situação 
socioeconómica da região, que continua a 
ser desastrosa e, em particular, com os 
elevados níveis de desemprego dos jovens 
e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala;

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, na maioria dos 
casos, as expectativas das populações de 
reformas políticas, sociais e económicas 
progressivas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e 
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das 
liberdades fundamentais; manifesta a sua 
preocupação com a situação 
socioeconómica desastrosa da região e, em 
particular, com os elevados níveis de 
desemprego dos jovens e de exclusão 
social, que provocam descontentamento e a 
privação dos direitos dos cidadãos em larga 
escala, sobretudo entre os jovens, levando-
os à radicalização e criando sociedades 
tensas;

Or. en

Alteração 77
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e 
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das 
liberdades fundamentais; manifesta a sua 
preocupação com a situação 

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
aspirações legítimas das populações da 
região a reformas políticas, sociais e 
económicas progressivas ainda não foram 
satisfeitas, na maioria dos casos; condena 
as violações reiteradas e persistentes dos 
direitos humanos, do Estado de direito e, 
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socioeconómica da região, que continua a 
ser desastrosa e, em particular, com os 
elevados níveis de desemprego dos jovens 
e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala;

em diversos casos, das liberdades 
fundamentais; manifesta a sua preocupação 
com a situação socioeconómica da região, 
que continua a ser desastrosa e, em 
particular, com os elevados níveis de 
desemprego dos jovens e de exclusão 
social, que provocam descontentamento e a 
privação dos direitos dos cidadãos em larga 
escala;

Or. en

Alteração 78
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e 
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das 
liberdades fundamentais; manifesta a sua 
preocupação com a situação 
socioeconómica da região, que continua a 
ser desastrosa e, em particular, com os 
elevados níveis de desemprego dos jovens 
e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala;

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
expectativas dos protestantes pacíficos que 
apelam à democracia, aos direitos 
humanos e ao Estado de direito ainda não 
foram satisfeitas; condena as violações 
reiteradas e persistentes dos direitos 
humanos, do Estado de direito e, em 
diversos casos, das liberdades 
fundamentais; manifesta a sua preocupação 
com a situação socioeconómica 
persistentemente desastrosa da região e, 
em particular, com os elevados níveis de 
desemprego dos jovens e de exclusão 
social, que provocam descontentamento e a 
privação dos direitos dos cidadãos em larga 
escala e podem levar a uma maior 
suscetibilidade aos pensamentos 
extremistas;

Or. en

Alteração 79
Anders Primdahl Vistisen
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Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das 
liberdades fundamentais; manifesta a sua 
preocupação com a situação 
socioeconómica da região, que continua a 
ser desastrosa e, em particular, com os 
elevados níveis de desemprego dos jovens 
e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala;

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após os protestos, a maior parte das 
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e 
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das 
liberdades fundamentais, bem como o 
terrorismo contra as forças de segurança 
e civis inocentes, em determinados casos; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação socioeconómica da região, que 
continua a ser desastrosa e, em particular, 
com os elevados níveis de desemprego dos 
jovens e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala e levam 
frequentemente a movimentos de 
migração em massa, à radicalização e à 
instabilidade, com consequências 
políticas, económicas e sociais 
devastadoras para a UE e para os 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 80
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e 
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das 
liberdades fundamentais; manifesta a sua 
preocupação com a situação 
socioeconómica da região, que continua a 

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e 
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em alguns países, das 
liberdades fundamentais; manifesta a sua 
preocupação com a situação em termos de 
segurança e com a situação 
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ser desastrosa e, em particular, com os 
elevados níveis de desemprego dos jovens 
e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala;

socioeconómica da região, que continua a 
ser desastrosa e, em particular, com os 
elevados níveis de desemprego dos jovens 
e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala;

Or. en

Alteração 81
Brando Benifei, Ana Gomes, Soraya Post

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das 
liberdades fundamentais; manifesta a sua 
preocupação com a situação 
socioeconómica da região, que continua a 
ser desastrosa e, em particular, com os 
elevados níveis de desemprego dos jovens 
e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala;

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e 
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das 
liberdades fundamentais; manifesta a sua 
preocupação com a situação 
socioeconómica da região, que continua a 
ser desastrosa e, em particular, com os 
elevados níveis de desemprego dos jovens 
e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala; manifesta a 
sua preocupação com a redução e o 
encerramento do espaço para a sociedade 
civil, com o recuo no que diz respeito às 
conquistas em termos de liberdade de 
expressão, de assembleia e de associação 
e com a repressão dos defensores dos 
direitos humanos desde 2011 em vários 
Estados do Médio Oriente e do Norte de 
África;

Or. en

Alteração 82
Hilde Vautmans, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä
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Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e 
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das 
liberdades fundamentais; manifesta a sua 
preocupação com a situação 
socioeconómica da região, que continua a 
ser desastrosa e, em particular, com os 
elevados níveis de desemprego dos jovens 
e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos
dos cidadãos em larga escala;

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e 
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das 
liberdades fundamentais e os ataques aos 
direitos das minorias e das pessoas 
LGBTI; manifesta a sua preocupação com 
a situação socioeconómica da região, que 
continua a ser desastrosa e, em particular, 
com os elevados níveis de desemprego dos 
jovens e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala;

Or. en

Alteração 83
Brando Benifei, Ana Gomes, Soraya Post, Hilde Vautmans

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e 
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das 
liberdades fundamentais; manifesta a sua 
preocupação com a situação 
socioeconómica da região, que continua a 
ser desastrosa e, em particular, com os 
elevados níveis de desemprego dos jovens 
e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala;

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e 
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das 
liberdades fundamentais e os ataques aos 
direitos das minorias e das pessoas 
LGBTI; manifesta a sua preocupação com 
a situação socioeconómica da região, que 
continua a ser desastrosa e, em particular, 
com os elevados níveis de desemprego dos 
jovens e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala;
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Or. en

Alteração 84
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e 
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das 
liberdades fundamentais; manifesta a sua 
preocupação com a situação 
socioeconómica da região, que continua a 
ser desastrosa e, em particular, com os 
elevados níveis de desemprego dos jovens 
e de exclusão social, que provocam 
descontentamento e a privação dos direitos 
dos cidadãos em larga escala;

1. Observa com preocupação que, oito 
anos após as revoltas, a maior parte das 
expectativas ainda não foram satisfeitas; 
condena as violações reiteradas e 
persistentes dos direitos humanos, do 
Estado de direito e, em diversos casos, das 
liberdades fundamentais; manifesta a sua 
preocupação com a situação 
socioeconómica da região, que continua a 
ser desastrosa e, em particular, com os 
elevados níveis de desemprego dos jovens, 
nomeadamente das jovens mulheres e dos 
jovens diplomados, e de exclusão social, 
que provocam descontentamento e a 
privação dos direitos dos cidadãos em larga 
escala;

Or. fr

Alteração 85
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Observa com especial preocupação 
que a sociedade civil e os defensores dos 
direitos humanos em toda a região do 
Médio Oriente e do Norte de África 
confrontam-se cada vez mais com 
perseguição, ameaças, represálias, 
assédio judicial, detenções arbitrárias, 
tortura e maus-tratos, para além de outras 



PE632.956v01-00 48/164 AM\1174197PT.docx

PT

formas de perseguição; salienta a 
necessidade de a UE e os Estados-
Membros darem prioridade e 
intensificarem o seu apoio à sociedade 
civil e aos defensores dos direitos 
humanos, cujo trabalho é indispensável 
para a estabilidade e a segurança destes 
países a longo prazo; frisa, neste contexto, 
a importância crítica de os agentes da UE 
e dos Estados-Membros atuarem em casos 
individuais, nomeadamente através de 
declarações públicas, iniciativas e 
observação de julgamentos, bem como de 
reforçarem a assistência aos defensores 
dos direitos humanos em risco, inclusive 
através de reuniões diretas e apoio de 
emergência;

Or. en

Alteração 86
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Manifesta a sua preocupação com 
os fenómenos do terrorismo e da 
radicalização, que levam ao extremismo 
violento, e que continuam a representar 
uma ameaça significativa para os Estados 
e as sociedades no Médio Oriente e no 
Norte de África, bem como na UE; insta a 
UE a auxiliar os seus parceiros a 
abordarem as causas profundas da 
radicalização, nomeadamente a pobreza, 
o desemprego e a exclusão social, através 
de uma cooperação reforçada com a 
região do Médio Oriente e do Norte de 
África que se centre nas pessoas, 
sobretudo nos jovens; insta a UE a apoiar 
o acesso dos jovens ao 
empreendedorismo, por exemplo 
encorajando e apoiando investimentos em 
empresas em fase de arranque;
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Or. en

Alteração 87
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Constata com preocupação que a 
região continua a acolher organizações 
terroristas como o EIIL e a Al-Qaida, que 
exploraram e exacerbaram a Primavera 
Árabe, o que lhes permite prosperar com 
a instabilidade e a exportação da 
ideologia jihadista violenta para toda a 
região e para todo o mundo;

Or. en

Alteração 88
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Apoia as aspirações da maioria 
dos povos da região do Médio Oriente e 
do Norte de África, que pretendem 
estabelecer países livres, estáveis, 
prósperos, inclusivos e democráticos, que 
respeitem os seus compromissos nacionais 
e internacionais em matéria de direitos 
humanos e de liberdades fundamentais;

Or. en

Alteração 89
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
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N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Condena a interferência 
económica, social e política exercida em 
países terceiros através dos planos de 
ajustamento estrutura do FMI; salienta 
que estas políticas levaram a crises 
económicas, sociais, políticas e 
humanitárias;

Or. en

Alteração 90
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Manifesta a sua preocupação com 
as contínuas violações dos direitos 
humanos, a redução do espaço para a 
democracia e a sociedade civil, a 
supressão do Estado de direito e as 
intervenções militares em vários países do 
Médio Oriente;

Or. en

Alteração 91
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 1-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-B. Constata com preocupação o papel 
e a responsabilidade específicos das 
forças armadas e dos serviços de 
segurança na deterioração da trajetória 
política de vários países no rescaldo da 
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Primavera Árabe, bem como o seu 
controlo persistente e dominador sobre os 
recursos estatais e económicos; insta a 
UE e os Estados-Membros a integrarem 
esta dimensão fundamental de forma 
adequada nas suas relações com a região 
do Médio Oriente e do Norte de África; 
insta a UE a apoiar prioritariamente os 
esforços dos parlamentos e da sociedade 
civil no sentido de uma maior 
responsabilização e transparência dos 
serviços de segurança e militares;

Or. en

Alteração 92
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 1-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-B. Recorda às autoridades da região 
do Médio Oriente e do Norte de África 
que a sua prosperidade a longo prazo está 
ligada à proteção dos direitos humanos 
universais e à criação e implantação de 
instituições democráticas e transparentes 
empenhadas na proteção dos direitos 
fundamentais dos cidadãos; condena a 
ampla utilização de argumentos de 
segurança em alguns países da região do 
Médio Oriente e do Norte de África para 
reprimir a liberdade de expressão, tanto 
em linha como fora de linha, e para 
suprimir o papel dos meios de 
comunicação social na promoção de 
cidadãos bem informados;

Or. en

Alteração 93
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de resolução
N.º 1-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-C. Constata com preocupação o 
recurso crescente, por parte dos governos 
da região do Médio Oriente e do Norte de 
África, a legislação repressiva em matéria 
de luta contra o terrorismo e de 
cibersegurança como forma de calar os 
dissidentes e de criminalizar e perseguir 
os defensores dos direitos humanos; insta 
a UE e os Estados-Membros a 
trabalharem com as autoridades 
nacionais no sentido de acabar com estas 
práticas e de revogar a legislação 
repressiva, bem como de garantir que as 
exportações de tecnologias de vigilância e 
de assistência técnica de Europa 
cumprem rigorosamente a legislação da 
UE e não são cúmplices de violações dos 
direitos humanos;

Or. en

Alteração 94
James Carver

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com os esforços da 
UE para promover a democracia, o Estado 
de direito, os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais nos países da 
Primavera Árabe e reconhece a 
complexidade de tal tarefa; considera, 
porém, que, apesar da existência há 
quinze anos de uma política centrada nos 
países do Mediterrâneo meridional e 
oriental, dos esforços políticos renovados 
e do aumento dos recursos orçamentais 
na sequência da Primavera Árabe, ainda 

2. Congratula-se com os esforços para 
promover a democracia, o Estado de 
direito, os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais nos países da Primavera 
Árabe e reconhece a complexidade de tal 
tarefa;
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não foram alcançados os objetivos e as 
políticas da UE;

Or. en

Alteração 95
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com os esforços da 
UE para promover a democracia, o 
Estado de direito, os direitos humanos e 
as liberdades fundamentais nos países da 
Primavera Árabe e reconhece a 
complexidade de tal tarefa; considera, 
porém, que, apesar da existência há quinze 
anos de uma política centrada nos países do 
Mediterrâneo meridional e oriental, dos 
esforços políticos renovados e do aumento 
dos recursos orçamentais na sequência da 
Primavera Árabe, ainda não foram 
alcançados os objetivos e as políticas da 
UE;

2. Considera que, apesar da existência 
há quinze anos de uma política centrada 
nos países do Mediterrâneo meridional e 
oriental, dos esforços políticos renovados e 
do aumento dos recursos orçamentais na 
sequência da Primavera Árabe, ainda não 
foram alcançados os objetivos e as 
políticas da UE;

Or. fr

Alteração 96
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com os esforços da 
UE para promover a democracia, o 
Estado de direito, os direitos humanos e 
as liberdades fundamentais nos países da 
Primavera Árabe e reconhece a 
complexidade de tal tarefa; considera, 
porém, que, apesar da existência há quinze 

2. Considera que, apesar da existência 
há quinze anos de uma política da UE 
centrada nos países do Mediterrâneo 
meridional e oriental, dos esforços 
políticos renovados e do aumento dos 
recursos orçamentais na sequência da 
Primavera Árabe, a incapacidade de 
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anos de uma política centrada nos países do 
Mediterrâneo meridional e oriental, dos 
esforços políticos renovados e do aumento 
dos recursos orçamentais na sequência da 
Primavera Árabe, ainda não foram 
alcançados os objetivos e as políticas da 
UE;

trabalhar com os contrastes dos 
intervenientes envolvidos na região levou 
a que os objetivos e as políticas da UE
ainda não tenham sido alcançados;

Or. en

Alteração 97
Arnaud Danjean

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com os esforços da 
UE para promover a democracia, o Estado 
de direito, os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais nos países da 
Primavera Árabe e reconhece a 
complexidade de tal tarefa; considera, 
porém, que, apesar da existência há quinze 
anos de uma política centrada nos países do 
Mediterrâneo meridional e oriental, dos 
esforços políticos renovados e do aumento 
dos recursos orçamentais na sequência da 
Primavera Árabe, ainda não foram 
alcançados os objetivos e as políticas da 
UE;

2. Congratula-se com os esforços da 
UE para promover a democracia, o Estado 
de direito, os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais nos países das 
Primaveras Árabes e reconhece a 
complexidade de tal tarefa; considera, 
porém, que, apesar da existência há quinze 
anos de uma política centrada nos países do 
Mediterrâneo meridional e oriental, dos 
esforços políticos renovados e do aumento 
dos recursos orçamentais na sequência das 
Primaveras Árabes, ainda não foram 
alcançados os objetivos e as políticas da 
UE;

Or. fr

Alteração 98
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com os esforços da 
UE para promover a democracia, o Estado 

2. Congratula-se com os esforços da 
UE e dos Estados-Membros para promover 
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de direito, os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais nos países da 
Primavera Árabe e reconhece a 
complexidade de tal tarefa; considera, 
porém, que, apesar da existência há quinze 
anos de uma política centrada nos países do 
Mediterrâneo meridional e oriental, dos 
esforços políticos renovados e do aumento 
dos recursos orçamentais na sequência da 
Primavera Árabe, ainda não foram 
alcançados os objetivos e as políticas da 
UE;

a democracia, o Estado de direito, os 
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais nos países da Primavera 
Árabe e reconhece a complexidade de tal 
tarefa; considera, porém, que, apesar da 
existência há quinze anos de uma política 
centrada nos países do Mediterrâneo 
meridional e oriental, dos esforços 
políticos renovados e do aumento dos 
recursos orçamentais na sequência da 
Primavera Árabe, ainda não foram 
alcançados os objetivos e as políticas da 
UE, devido à pluralidade de políticas e 
expectativas políticas irrealistas; salienta 
que as políticas devem ter em conta as 
realidades no terreno;

Or. en

Alteração 99
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com os esforços da 
UE para promover a democracia, o Estado 
de direito, os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais nos países da 
Primavera Árabe e reconhece a 
complexidade de tal tarefa; considera, 
porém, que, apesar da existência há quinze 
anos de uma política centrada nos países do 
Mediterrâneo meridional e oriental, dos 
esforços políticos renovados e do aumento 
dos recursos orçamentais na sequência da 
Primavera Árabe, ainda não foram 
alcançados os objetivos e as políticas da 
UE;

2. Congratula-se com os esforços da
UE para promover a democracia, o Estado 
de direito, os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais nos países da 
Primavera Árabe e reconhece a 
complexidade de tal tarefa; considera, 
porém, que, apesar da existência há quinze 
anos de uma política centrada nos países do 
Mediterrâneo meridional e oriental, dos 
esforços políticos renovados e do aumento 
dos recursos orçamentais na sequência da 
Primavera Árabe, ainda não foram 
alcançados os objetivos e as políticas da 
UE; entende que a falta de liderança e de 
iniciativa da UE na resolução dos 
conflitos prolongados, nomeadamente no 
Saara Ocidental e na Palestina, 
comprometeu a sua influência 
diplomática e as suas ambições holísticas 
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para a região;

Or. en

Alteração 100
Cristian Dan Preda

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com os esforços da 
UE para promover a democracia, o Estado 
de direito, os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais nos países da 
Primavera Árabe e reconhece a 
complexidade de tal tarefa; considera, 
porém, que, apesar da existência há quinze 
anos de uma política centrada nos países do 
Mediterrâneo meridional e oriental, dos 
esforços políticos renovados e do aumento 
dos recursos orçamentais na sequência da 
Primavera Árabe, ainda não foram 
alcançados os objetivos e as políticas da 
UE;

2. Congratula-se com os esforços 
continuados da UE para promover a 
democracia, o Estado de direito, os direitos 
humanos e as liberdades fundamentais nos 
países da Primavera Árabe e reconhece a 
complexidade de tal tarefa; condena as 
violações dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais em alguns 
países; considera, porém, que, apesar da 
existência há quinze anos de uma política 
centrada nos países do Mediterrâneo 
meridional e oriental, dos esforços 
políticos renovados e do aumento dos 
recursos orçamentais na sequência da 
Primavera Árabe, ainda não foram
completamente alcançados os objetivos e 
as políticas da UE;

Or. en

Alteração 101
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com os esforços da 
UE para promover a democracia, o Estado 
de direito, os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais nos países da 
Primavera Árabe e reconhece a 

2. Congratula-se com os esforços da 
UE para promover a democracia, o Estado 
de direito, os direitos humanos, o 
desenvolvimento económico, a segurança
e as liberdades fundamentais nos países da 
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complexidade de tal tarefa; considera, 
porém, que, apesar da existência há quinze 
anos de uma política centrada nos países do 
Mediterrâneo meridional e oriental, dos 
esforços políticos renovados e do aumento 
dos recursos orçamentais na sequência da 
Primavera Árabe, ainda não foram 
alcançados os objetivos e as políticas da 
UE;

Primavera Árabe, dando prioridade ao 
desenvolvimento social e económico, e 
reconhece a complexidade de tal tarefa; 
considera, porém, que, apesar da existência 
há quinze anos de uma política centrada 
nos países do Mediterrâneo meridional e 
oriental, dos esforços políticos renovados e 
do aumento dos recursos orçamentais na 
sequência da Primavera Árabe, ainda não 
foram alcançados os objetivos e as 
políticas da UE;

Or. en

Alteração 102
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com os esforços da 
UE para promover a democracia, o Estado 
de direito, os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais nos países da 
Primavera Árabe e reconhece a 
complexidade de tal tarefa; considera, 
porém, que, apesar da existência há quinze 
anos de uma política centrada nos países do 
Mediterrâneo meridional e oriental, dos 
esforços políticos renovados e do aumento 
dos recursos orçamentais na sequência da 
Primavera Árabe, ainda não foram 
alcançados os objetivos e as políticas da 
UE;

2. Congratula-se com os esforços da 
UE para promover a democracia, o Estado 
de direito, os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais nos países da 
Primavera Árabe e reconhece a 
complexidade de tal tarefa; considera, 
porém, que, apesar da existência há quinze 
anos de uma política centrada nos países do 
Mediterrâneo meridional e oriental, dos 
esforços políticos renovados e do aumento 
dos recursos orçamentais na sequência da 
Primavera Árabe, ainda não foram 
alcançados os objetivos e as políticas da 
UE, verificando-se inclusivamente, em 
alguns casos, um agravamento da 
situação;

Or. en

Alteração 103
Elmar Brok

Proposta de resolução
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N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Recorda os danos e o sofrimento 
causados pelo extremismo e pelo 
terrorismo na região e sublinha que a 
violência é uma ameaça grave à 
estabilidade da região, e que a cooperação 
em matéria de segurança no interior da 
região, bem como a cooperação com a UE 
e os seus Estados-Membros, continuam a 
ser extremamente importantes para que
seja possível superar com êxito 
organizações terroristas como o Daesh e, 
desse modo, ajudar as populações da 
região a, um dia, viverem em paz, com 
estabilidade e progresso;

Or. en

Alteração 104
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Congratula-se com os diferentes 
pacotes de assistência e auxílio da UE aos 
países do Médio Oriente e do Norte de 
África propostos após a Primavera Árabe; 
salienta, contudo, a necessidade de 
intensificar os esforços para abordar as 
causas profundas do conflito nestes 
países;

Or. en

Alteração 105
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

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

2-B. Congratula-se com as iniciativas 
da UE destinadas a abordar a ameaça 
terrorista na região do Médio Oriente e do 
Norte de África; sublinha a importância 
de reforçar as capacidades dos 
intervenientes estatais que desempenham 
um papel fundamental no combate ao 
terrorismo e ao extremismo violento, bem 
como a necessidade crítica de 
concentração nas parcerias entre 
autoridades, jovens e comunidades para 
abordar os fatores subjacentes que 
tornam as comunidades vulneráveis ao 
extremismo violento;

Or. en

Alteração 106
Hilde Vautmans, Urmas Paet, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
com a emergência de novos atores políticos 
e económicos a nível regional, como a 
Rússia e a China, para além das narrativas 
concorrentes e do financiamento dos países 

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica; manifesta a sua preocupação 
com a situação política cada vez mais 
complexa nas regiões do Magrebe e do 
Maxereque e com a emergência de novos 
atores políticos e económicos a nível 
regional, como a Rússia e a China, para 
além das narrativas concorrentes e do 
financiamento dos países do Golfo e do 
Irão;
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do Golfo e do Irão;

Or. en

Alteração 107
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
com a emergência de novos atores 
políticos e económicos a nível regional, 
como a Rússia e a China, para além das 
narrativas concorrentes e do 
financiamento dos países do Golfo e do 
Irão;

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque;

Or. en

Alteração 108
Arnaud Danjean

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com 3. Constata a discrepância entre a 
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o facto de, não obstante os consideráveis
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno;
manifesta a sua preocupação com a 
situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
com a emergência de novos atores 
políticos e económicos a nível regional, 
como a Rússia e a China, para além das 
narrativas concorrentes e do 
financiamento dos países do Golfo e do
Irão;

dimensão dos investimentos políticos e 
orçamentais da UE para acompanhar as 
transformações políticas, económicas e 
sociais reivindicadas por uma maioria da 
população dos países da zona do Médio 
Oriente e do Norte de África e a efetiva 
influência das políticas da UE; observa 
que os atores políticos, económicos e
globais, como a Rússia, a China e os atores 
regionais, designadamente os países do 
Golfo, a Turquia e o Irão, se impõem 
enquanto atores importantes com 
objetivos e meios eventualmente 
concorrentes e até mesmo contraditórios 
em relação aos da União Europeia;

Or. fr

Alteração 109
Cristian Dan Preda

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com 
o facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
com a emergência de novos atores políticos 

3. Congratula-se com os 
consideráveis investimentos políticos e 
orçamentais e uma contínua sensibilização 
política e económica na região, mas 
constata que o impacto das políticas da 
UE continua a ser limitado; apela a um 
compromisso mais forte por parte da UE 
no sentido de se tornar um interveniente 
mais ativo na região; manifesta a sua 
preocupação com a situação política cada 
vez mais complexa nas regiões do Magrebe 
e do Maxereque e com a emergência de 
novos atores políticos e económicos a nível 
regional, como a Rússia e a China, para 
além das narrativas concorrentes e do 
financiamento dos países do Golfo e do 
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e económicos a nível regional, como a 
Rússia e a China, para além das narrativas 
concorrentes e do financiamento dos países 
do Golfo e do Irão;

Irão;

Or. en

Alteração 110
James Carver

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com
o facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
com a emergência de novos atores 
políticos e económicos a nível regional, 
como a Rússia e a China, para além das 
narrativas concorrentes e do 
financiamento dos países do Golfo e do 
Irão;

3. Reconhece o facto de, não obstante 
os consideráveis investimentos políticos e 
orçamentais e uma contínua sensibilização 
política e económica, a UE não ter 
conseguido obter uma verdadeira 
influência política e económica, tendo 
deixado de ser vista como um fator de 
mudança por parte dos países da região; 
reconhece que se trata de um exemplo da 
incapacidade inerente da UE de agir de 
modo eficaz no domínio da política 
externa e está determinado a reduzir as 
tentativas da UE de atuar como potência
regional ou mundial;

Or. en

Alteração 111
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 3
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Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
com a emergência de novos atores políticos 
e económicos a nível regional, como a 
Rússia e a China, para além das narrativas 
concorrentes e do financiamento dos países 
do Golfo e do Irão;

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter ainda influência 
política e económica, não sendo 
totalmente vista como um fator de 
mudança por parte dos países da região; 
convida a União a aprofundar o diálogo 
com as ONG locais e as organizações da 
sociedade civil para pôr em prática uma 
política que responda melhor à 
expectativas dos atores no terreno; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
com a emergência de novos atores políticos 
e económicos a nível regional, como a 
Rússia e a China, para além das narrativas 
concorrentes e do financiamento dos países 
do Golfo e do Irão;

Or. fr

Alteração 112
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com
o facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
manifesta a sua preocupação com a 

3. Constata o facto de, não obstante 
os consideráveis investimentos políticos e 
orçamentais e uma contínua sensibilização 
política e económica, a UE não ter 
conseguido obter uma influência política e 
económica substancial e não ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região, e entende que os 
Estados-Membros podem estar mais bem 
posicionados para desempenhar um papel 
importante a este respeito; chama a 
atenção para a insatisfação de alguns 
governos, da sociedade civil e das ONG 
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situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
com a emergência de novos atores políticos 
e económicos a nível regional, como a 
Rússia e a China, para além das narrativas 
concorrentes e do financiamento dos países 
do Golfo e do Irão;

locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
com a emergência de atores políticos e 
económicos ardilosos a nível regional, 
como a Rússia e a China, para além das 
narrativas concorrentes e do financiamento 
dos países do Golfo e do Irão;

Or. en

Alteração 113
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
com a emergência de novos atores políticos 
e económicos a nível regional, como a 
Rússia e a China, para além das narrativas 
concorrentes e do financiamento dos países 
do Golfo e do Irão;

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; admite os seus próprios 
erros neste sentido e a dificuldade de ter 
políticas coordenadas entre a UE e os 
Estados-Membros, bem como uma certa 
falta de coerência política em relação a 
diferentes parceiros; chama a atenção para 
a insatisfação da sociedade civil, das ONG 
locais e dos jovens em geral relativamente 
à forma como a UE é incapaz de traduzir a 
sua visão em ações no terreno; manifesta a 
sua preocupação com a situação política
cada vez mais complexa nas regiões do 
Magrebe e do Maxereque e com a 
emergência de novos atores políticos e 
económicos a nível regional, como a 
Rússia e a China, para além das narrativas 
concorrentes e do financiamento dos países 
do Golfo e do Irão;
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Or. en

Alteração 114
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
com a emergência de novos atores políticos 
e económicos a nível regional, como a 
Rússia e a China, para além das narrativas 
concorrentes e do financiamento dos países 
do Golfo e do Irão;

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
constata a situação política cada vez mais 
complexa nas regiões do Magrebe e do 
Maxereque e a emergência de novos atores 
políticos e económicos a nível regional, 
como a Rússia e a China, para além das 
narrativas concorrentes e do financiamento 
dos países do Golfo e do Irão;

Or. fr

Alteração 115
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
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uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
com a emergência de novos atores políticos 
e económicos a nível regional, como a 
Rússia e a China, para além das narrativas 
concorrentes e do financiamento dos países 
do Golfo e do Irão;

uma verdadeira influência política e 
económica e não ser vista como um fator 
de mudança por parte dos países da região; 
chama a atenção para a insatisfação da 
sociedade civil e das ONG locais 
relativamente à forma como a UE traduz a 
sua visão em ações no terreno; manifesta a 
sua preocupação com a situação política 
cada vez mais complexa nas regiões do 
Magrebe e do Maxereque e com a 
emergência de novos atores políticos e 
económicos a nível regional, como a 
Rússia e a China, para além das narrativas 
concorrentes e do financiamento dos países 
do Golfo e do Irão;

Or. en

Alteração 116
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
com a emergência de novos atores políticos 
e económicos a nível regional, como a 
Rússia e a China, para além das narrativas 
concorrentes e do financiamento dos países 
do Golfo e do Irão;

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
manifesta a sua preocupação extrema com 
a situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
com a emergência de novos atores políticos 
e económicos a nível regional, como a 
Rússia e a China, para além das narrativas 
concorrentes e do financiamento dos países 
do Golfo e do Irão;
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Or. en

Alteração 117
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
com a emergência de novos atores políticos 
e económicos a nível regional, como a 
Rússia e a China, para além das narrativas 
concorrentes e do financiamento dos países 
do Golfo e do Irão;

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de, não obstante os consideráveis 
investimentos políticos e orçamentais e 
uma contínua sensibilização política e 
económica, a UE não ter conseguido obter 
uma verdadeira influência política e 
económica, tendo deixado de ser vista 
como um fator de mudança por parte dos 
países da região; chama a atenção para a 
insatisfação da sociedade civil e das ONG 
locais relativamente à forma como a UE 
traduz a sua visão em ações no terreno; 
manifesta a sua preocupação com a 
situação política cada vez mais complexa 
nas regiões do Magrebe e do Maxereque e 
constata a emergência de atores políticos e 
económicos a nível regional novos e 
ressurgentes, como a Rússia e a China, 
para além das narrativas concorrentes e do 
financiamento dos países do Golfo e do 
Irão;

Or. en

Alteração 118
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Salienta o seu receio de que o 
fracasso generalizado dos Estados e os 
conflitos regionais prolongados tenham 
permitido ao Irão, o Estado que mais 
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apoia o terrorismo em todo o mundo, tirar 
partido desta instabilidade para expandir 
a sua influência através de parceiros e 
representantes reforçando a sua presença 
militar e representativa na região do 
Médio Oriente e do Norte de África, 
estimulando a proliferação do 
armamento, aumentando o financiamento 
de vários grupos representantes e 
continuando, simultaneamente, a 
desenvolver mísseis balísticos mais 
capazes e melhores capacidades de 
informação, e levando a cabo atividades 
cibernéticas maliciosas que têm como 
consequência uma perpetuação da 
violência na região e graves prejuízos 
para as populações civis;

Or. en

Alteração 119
Boris Zala

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Insta a Comissão, o SEAE e a Alta 
Representante a repensarem 
substancialmente e recuperarem o projeto 
da União para o Mediterrâneo; incentiva 
a utilização deste projeto como forma de 
promover a cooperação entre a UE e os 
países mediterrânicos, levando 
possivelmente a uma união aduaneira e a 
uma zona de comércio livre, 
proporcionando, assim, uma realidade 
positiva e uma perspetiva concreta para o 
Magrebe e o Maxereque e fazendo da UE
um concorrente e um interveniente nesta 
zona, bem como um forte promotor da 
democracia, do Estado de direito, dos 
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais no rescaldo da Primavera 
Árabe;
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Or. en

Alteração 120
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Lamenta o facto de alguns países 
do Golfo, nomeadamente os Emirados 
Árabes Unidos e a Arábia Saudita, 
prejudicarem os desenvolvimentos 
democráticos alcançados na região do 
Médio Oriente e do Norte de África, 
nomeadamente apoiando o regime 
repressivo do Egito que subiu ao poder na 
sequência do golpe militar de 2013 e 
interferindo na consolidação democrática 
na Tunísia, sob o pretexto de combater o 
islamismo político;

Or. en

Alteração 121
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Regista com satisfação o facto de o 
Terceiro Fórum Regional da União para 
o Mediterrâneo (UM), realizado em 8 de 
outubro de 2018, que comemorou o 
décimo aniversário da Cimeira de Paris 
para o Mediterrâneo, ter reconhecido a 
utilidade de continuar a desenvolver as 
interações entre a UM e outros 
intervenientes na região euro-
mediterrânica;

Or. en



PE632.956v01-00 70/164 AM\1174197PT.docx

PT

Alteração 122
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Lamenta que sejam acordadas 
prioridades de parceria com países sem 
quaisquer condições e apesar dos 
retrocessos significativos e contínuos nos 
domínios da democracia, dos direitos 
humanos e do Estado de direito;

Or. en

Alteração 123
Patricia Lalonde

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Insta a União a apoiar fortemente 
os processos de paz das Nações Unidas no 
que diz respeito à resolução dos conflitos 
na região do Médio Oriente e do Norte de 
África;

Or. en

Alteração 124
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-B. Salienta a necessidade de a UE 
manter um diálogo com todos os 
intervenientes políticos dos países do 
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Médio Oriente e do Norte de África;

Or. en

Alteração 125
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Entende que, durante muito tempo, 
a orientação política em relação aos países 
do Magrebe e do Maxereque foi marcada 
por uma abordagem baseada em grande 
medida nas expectativas e nos objetivos da 
UE, com poucos incentivos e apropriação 
por parte dos países beneficiários; lamenta 
que, após a Primavera Árabe, os esforços 
iniciais no sentido de introduzir condições 
mais rigorosas e incentivos com base nos 
resultados em relação aos países 
beneficiários, através do princípio «mais 
por mais», não tenham conduzido a uma 
maior influência da UE na sua 
capacidade para promover uma 
verdadeira mudança em matéria de 
democracia, direitos humanos e 
liberdades fundamentais na maior parte 
dos países;

4. Entende que, durante muito tempo, 
a orientação política em relação aos países 
do Magrebe e do Maxereque foi marcada 
por uma abordagem baseada em grande 
medida nos preconceitos e na ideologia da 
UE, com poucos incentivos e apropriação 
por parte dos países beneficiários e sem 
qualquer fundamentação assente nas 
realidades da geopolítica ou na cultura 
política da região;

Or. fr

Alteração 126
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Entende que, durante muito tempo, 
a orientação política em relação aos países 
do Magrebe e do Maxereque foi marcada 

4. Entende que, durante muito tempo, 
a orientação política em relação aos países 
do Magrebe e do Maxereque foi marcada 
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por uma abordagem baseada em grande 
medida nas expectativas e nos objetivos da 
UE, com poucos incentivos e apropriação 
por parte dos países beneficiários; lamenta 
que, após a Primavera Árabe, os esforços 
iniciais no sentido de introduzir condições 
mais rigorosas e incentivos com base nos 
resultados em relação aos países 
beneficiários, através do princípio «mais 
por mais», não tenham conduzido a uma 
maior influência da UE na sua 
capacidade para promover uma verdadeira 
mudança em matéria de democracia, 
direitos humanos e liberdades 
fundamentais na maior parte dos países;

por uma abordagem baseada em grande 
medida nas expectativas e nos objetivos da 
UE, que não teve plenamente em conta as 
realidades no terreno; lamenta que os 
esforços envidados no sentido de abordar 
a Primavera Árabe não tenham conduzido 
a uma verdadeira mudança em matéria de 
democracia, direitos humanos e liberdades 
fundamentais na maior parte dos países;

Or. en

Alteração 127
Cristian Dan Preda

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Entende que, durante muito tempo, 
a orientação política em relação aos países 
do Magrebe e do Maxereque foi marcada 
por uma abordagem baseada em grande 
medida nas expectativas e nos objetivos da 
UE, com poucos incentivos e apropriação 
por parte dos países beneficiários; lamenta 
que, após a Primavera Árabe, os esforços 
iniciais no sentido de introduzir condições 
mais rigorosas e incentivos com base nos 
resultados em relação aos países 
beneficiários, através do princípio «mais 
por mais», não tenham conduzido a uma 
maior influência da UE na sua capacidade 
para promover uma verdadeira mudança
em matéria de democracia, direitos 
humanos e liberdades fundamentais na 
maior parte dos países;

4. Entende que, durante muito tempo, 
a orientação política em relação aos países 
do Magrebe e do Maxereque não teve 
suficientemente em conta os interesses e 
as expectativas dos países parceiros da 
UE, com poucos incentivos e apropriação 
por parte dos países beneficiários; lamenta 
que, após a Primavera Árabe, os esforços 
iniciais no sentido de introduzir condições 
mais rigorosas e incentivos com base nos 
resultados em relação aos países 
beneficiários, através do princípio «mais 
por mais», não tenham conduzido a uma 
maior influência da UE na sua capacidade 
para exercer uma influência mais positiva
em matéria de democracia, direitos 
humanos e liberdades fundamentais na 
maior parte dos países;

Or. en
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Alteração 128
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Entende que, durante muito tempo, 
a orientação política em relação aos países 
do Magrebe e do Maxereque foi marcada 
por uma abordagem baseada em grande 
medida nas expectativas e nos objetivos da 
UE, com poucos incentivos e apropriação 
por parte dos países beneficiários; lamenta 
que, após a Primavera Árabe, os esforços 
iniciais no sentido de introduzir condições 
mais rigorosas e incentivos com base nos 
resultados em relação aos países 
beneficiários, através do princípio «mais 
por mais», não tenham conduzido a uma 
maior influência da UE na sua capacidade 
para promover uma verdadeira mudança 
em matéria de democracia, direitos 
humanos e liberdades fundamentais na 
maior parte dos países;

4. Entende que, durante muito tempo, 
a orientação política em relação aos países 
do Magrebe e do Maxereque foi marcada 
por uma abordagem centrada no Estado,
baseada em grande medida nas 
expectativas e nos objetivos da UE, com 
atenção insuficiente às causas profundas 
da Primavera Árabe e às aspirações das 
populações locais; lamenta que, após a 
Primavera Árabe, os esforços iniciais no 
sentido de introduzir condições mais 
rigorosas e incentivos com base nos 
resultados em relação aos países 
beneficiários, através do princípio «mais 
por mais», não tenham conduzido a uma 
maior influência da UE na sua capacidade 
para promover uma verdadeira mudança 
em matéria de democracia, direitos 
humanos e liberdades fundamentais na 
maior parte dos países;

Or. en

Alteração 129
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Entende que, durante muito tempo, 
a orientação política em relação aos países 
do Magrebe e do Maxereque foi marcada 
por uma abordagem baseada em grande 
medida nas expectativas e nos objetivos da 

4. Entende que, durante muito tempo, 
a orientação política em relação aos países 
do Magrebe e do Maxereque foi marcada 
por uma abordagem baseada em grande 
medida nas expectativas e nos objetivos da 
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UE, com poucos incentivos e apropriação 
por parte dos países beneficiários; lamenta 
que, após a Primavera Árabe, os esforços 
iniciais no sentido de introduzir condições 
mais rigorosas e incentivos com base nos 
resultados em relação aos países 
beneficiários, através do princípio «mais 
por mais», não tenham conduzido a uma 
maior influência da UE na sua capacidade 
para promover uma verdadeira mudança 
em matéria de democracia, direitos 
humanos e liberdades fundamentais na 
maior parte dos países;

UE, com poucos incentivos e apropriação 
por parte dos países beneficiários e muito 
pouca consideração pelas aspirações das 
populações que deveriam beneficiar das 
políticas da UE, bem como pela situação 
política específica dos diferentes países; 
lamenta que, após a Primavera Árabe, os 
esforços iniciais no sentido de introduzir 
condições mais rigorosas e incentivos com 
base nos resultados para os países 
beneficiários, através do princípio «mais 
por mais», não tenham conduzido a uma 
maior influência da UE na sua capacidade 
para promover uma verdadeira mudança 
em matéria de democracia, Estado de 
direito, direitos humanos e liberdades 
fundamentais na maior parte dos países; 
salienta que a diferenciação e o reforço 
da apropriação mútua são a marca da 
Política Europeia de Vizinhança, que 
reconhece diferentes níveis de 
relacionamento e reflete os interesses de 
cada país relativamente à natureza e à 
orientação da sua parceria com a União; 
apela a uma aplicação mais coerente do 
princípio «mais por mais» definindo, ao 
nível das políticas, dos programas e dos 
projetos no âmbito das relações bilaterais, 
objetivos e parâmetros concretos para um 
maior apoio;

Or. en

Alteração 130
Arnaud Danjean

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Entende que, durante muito tempo,
a orientação política em relação aos países 
do Magrebe e do Maxereque foi marcada 
por uma abordagem baseada em grande 
medida nas expectativas e nos objetivos da 
UE, com poucos incentivos e apropriação 

4. Entende que a orientação política 
em relação aos países do Magrebe e do 
Maxereque foi marcada por uma 
abordagem baseada em grande medida nas 
expectativas e nos objetivos da UE, com 
poucos incentivos e apropriação por parte 
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por parte dos países beneficiários; lamenta 
que, após a Primavera Árabe, os esforços 
iniciais no sentido de introduzir condições 
mais rigorosas e incentivos com base nos 
resultados em relação aos países 
beneficiários, através do princípio «mais 
por mais», não tenham conduzido a uma 
maior influência da UE na sua capacidade 
para promover uma verdadeira mudança 
em matéria de democracia, direitos 
humanos e liberdades fundamentais na 
maior parte dos países;

dos países beneficiários; lamenta que, após 
as Primaveras Árabes, os esforços iniciais 
no sentido de introduzir condições mais 
rigorosas e incentivos com base nos 
resultados em relação aos países 
beneficiários, através do princípio «mais 
por mais», não tenham conduzido a uma 
maior influência da UE na sua capacidade 
para promover uma verdadeira mudança 
em matéria de democracia, direitos 
humanos e liberdades fundamentais na 
maior parte dos países;

Or. fr

Alteração 131
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Entende que, durante muito tempo, 
a orientação política em relação aos países 
do Magrebe e do Maxereque foi marcada 
por uma abordagem baseada em grande 
medida nas expectativas e nos objetivos da 
UE, com poucos incentivos e apropriação 
por parte dos países beneficiários; lamenta 
que, após a Primavera Árabe, os esforços 
iniciais no sentido de introduzir condições 
mais rigorosas e incentivos com base nos 
resultados em relação aos países 
beneficiários, através do princípio «mais 
por mais», não tenham conduzido a uma 
maior influência da UE na sua capacidade 
para promover uma verdadeira mudança 
em matéria de democracia, direitos 
humanos e liberdades fundamentais na 
maior parte dos países;

4. Entende que, durante muito tempo, 
a orientação política em relação aos países 
do Magrebe e do Maxereque foi marcada 
por uma abordagem baseada em grande 
medida nas expectativas e nos objetivos da 
UE, com muito pouca consideração pelas 
aspirações das populações locais e poucos 
incentivos e apropriação por parte dos 
países beneficiários; lamenta que, após a 
Primavera Árabe, os esforços iniciais no 
sentido de introduzir condições mais 
rigorosas e incentivos com base nos 
resultados em relação aos países 
beneficiários, através do princípio «mais 
por mais», não tenham conduzido a uma 
maior influência da UE na sua capacidade 
para promover uma verdadeira mudança 
em matéria de democracia, direitos 
humanos e liberdades fundamentais na 
maior parte dos países; apela a uma 
aplicação mais coerente do princípio 
«mais por mais» definindo, ao nível das 
políticas, dos programas e dos projetos no 
âmbito das relações bilaterais, objetivos e 
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parâmetros concretos para um maior 
apoio;

Or. en

Alteração 132
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Entende que, durante muito tempo, 
a orientação política em relação aos países 
do Magrebe e do Maxereque foi marcada 
por uma abordagem baseada em grande 
medida nas expectativas e nos objetivos da 
UE, com poucos incentivos e apropriação 
por parte dos países beneficiários; lamenta 
que, após a Primavera Árabe, os esforços 
iniciais no sentido de introduzir condições 
mais rigorosas e incentivos com base nos 
resultados em relação aos países 
beneficiários, através do princípio «mais 
por mais», não tenham conduzido a uma 
maior influência da UE na sua capacidade 
para promover uma verdadeira mudança 
em matéria de democracia, direitos 
humanos e liberdades fundamentais na 
maior parte dos países;

4. Entende que, durante muito tempo, 
a orientação política em relação aos países 
do Magrebe e do Maxereque foi marcada 
por uma abordagem baseada em grande 
medida nas expectativas e nos objetivos da 
UE, com poucos incentivos e apropriação 
por parte dos países beneficiários; lamenta 
que, após a Primavera Árabe, os esforços 
iniciais no sentido de introduzir condições 
mais rigorosas e incentivos com base nos 
resultados em relação aos países 
beneficiários, através do princípio «mais 
por mais», não tenham conduzido a uma 
maior influência da UE na sua capacidade 
para promover uma verdadeira mudança 
em matéria de democracia, direitos 
humanos, desenvolvimento económico e 
social, segurança e liberdades 
fundamentais na maior parte dos países;

Or. en

Alteração 133
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Recorda que o objetivo da 
democratização só pode ser alcançado de 



AM\1174197PT.docx 77/164 PE632.956v01-00

PT

forma sustentável se for perseguido de 
forma abrangente nos respetivos países, 
tanto nas zonas urbanas como, e em 
especial, nas zonas rurais, e salienta que a 
estabilidade constitui a base em que 
assenta o desenvolvimento de uma 
democracia e que um processo de 
preparação bem calendarizado que inclua 
uma consulta alargada e preveja a 
inclusão dos grupos e líderes relevantes 
da sociedade contribui para este objetivo; 
salienta ainda que, ao mesmo tempo, a 
democratização constitui a base em que 
assenta o desenvolvimento económico e a 
força do Estado de direito;

Or. en

Alteração 134
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Condena a conivência e a 
cumplicidade da UE com as ditaduras na 
região; critica veementemente o papel 
desempenhado pelas diversas intervenções 
ocidentais nos últimos anos, que 
contribuíram para o agravamento dos 
conflitos na região; declara que não pode 
haver uma solução militar para os 
conflitos na região; rejeita a utilização do 
conceito de «responsabilidade de 
proteger», uma vez que viola o direito 
internacional e não constitui uma base 
jurídica adequada para justificar a 
utilização unilateral de força;

Or. en

Alteração 135
Tokia Saïfi
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Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Convida a União e os Estados-
Membros a, tendo em conta o acervo 
europeu em matéria de luta contra a 
corrupção, reforçarem os seus programas 
de cooperação judiciária com os países 
parceiros da região, a fim de promover o 
intercâmbio de boas práticas e um arsenal 
jurídico eficaz na luta contra a 
corrupção;

Or. fr

Alteração 136
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Condena vigorosamente o apoio 
direto ou indireto (sob a forma de 
financiamento, armas, formação, etc.) 
dado aos grupos terroristas pelos EUA, 
pela UE, pela Turquia e pelas monarquias 
da região do Golfo; insta, nomeadamente, 
os Estados-Membros da UE e os 
intervenientes regionais, em especial a 
Arábia Saudita e a Turquia, a deixarem 
de financiar todas as milícias e, mais 
concretamente, a pararem de comprar 
petróleo proveniente de campos 
controlados pelo EIIL/Daesh e 
transportado por camião através da 
Turquia, conforme revelado por relatórios 
apresentados ao Conselho de Segurança 
das Nações Unidas; considera que são 
necessários mecanismos para pôr cobro 
ao financiamento do terrorismo através de 
entidades offshore, envolvendo Estados e 
instituições financeiras, bem como para 
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cessar o tráfico de armas e a compra e 
venda de recursos energéticos e de 
matérias-primas em benefício de grupos 
terroristas;

Or. en

Alteração 137
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 4-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-C. Condena veementemente o intenso 
comércio de armas de alguns Estados-
Membros com diversos países da região, 
como no caso do Reino Unido, da 
Espanha, da França, da Alemanha e da 
Suécia; apela à suspensão imediata das 
transferências de armas e do apoio militar 
à Arábia Saudita e aos seus parceiros de 
coligação; reitera o seu apelo ao 
Conselho para que a UE imponha um 
embargo à venda de armas à Arábia 
Saudita, tendo em conta a gravidade das 
alegadas violações do Direito 
Internacional Humanitário pela Arábia 
Saudita no Iémen, o que significaria que 
a continuação da venda de armas à 
Arábia Saudita constitui uma violação da 
Posição Comum 2008/944/CFSP do 
Conselho;

Or. en

Alteração 138
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 4-D (novo)

Proposta de resolução Alteração
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4-D. Opõe-se firmemente à utilização 
de veículos aéreos não tripulados em 
execuções extrajudiciais e 
extraterritoriais; requer a proibição da 
utilização de veículos aéreos não 
tripulados para estes fins, nos termos da 
supramencionada resolução, de 27 de 
fevereiro de 2014, sobre a utilização de 
veículos aéreos não tripulados, 
nomeadamente no ponto 2, alíneas a) e b), 
em que se insta a Alta Representante para 
os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança, os Estados-Membros e o 
Conselho a «oporem-se e a proibirem a 
prática de execuções extrajudiciais de 
alvos específicos» e a «garantirem que os 
Estados-Membros, em conformidade com 
as suas obrigações jurídicas, não realizem 
operações ilegais de assassinato de alvos 
específicos nem facilitem a realização de 
tais operações por outros Estados»;

Or. en

Alteração 139
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece os esforços iniciais do 
Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE) e da Comissão, em cooperação e 
diálogo com o Parlamento Europeu, 
envidados no sentido de proceder a uma 
reforma substancial do quadro político da 
UE para os países pós-Primavera Árabe, na 
esperança de alcançar uma verdadeira 
influência política e democrática nas 
regiões do Magrebe e de Maxereque; 
salienta a Estratégia global para a política 
externa e de segurança da União 
Europeia e o seu valor acrescentado no 
que diz respeito à possibilidade de criar 
sinergias em ações a nível da UE, com 

5. Regista os esforços iniciais do 
Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE) e da Comissão, em cooperação e 
diálogo com o Parlamento Europeu, 
envidados no sentido de proceder a uma 
reforma substancial do quadro político da 
UE para os países pós-Primavera Árabe, na 
esperança de alcançar uma reforma
política e democrática nas regiões do 
Magrebe e de Maxereque; toma nota da 
revisão de 2015 da Política Europeia de 
Vizinhança, destinada a ter em conta os 
cenários de mudança na região;
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base no diálogo político e económico e 
garantindo uma execução e um apoio 
adequados através dos instrumentos 
financeiros para a ação externa da UE; 
toma nota da revisão de 2015 da Política 
Europeia de Vizinhança, destinada a ter em 
conta os cenários de mudança na região;

Or. en

Alteração 140
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece os esforços iniciais do 
Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE) e da Comissão, em cooperação e 
diálogo com o Parlamento Europeu, 
envidados no sentido de proceder a uma 
reforma substancial do quadro político da 
UE para os países pós-Primavera Árabe, na 
esperança de alcançar uma verdadeira
influência política e democrática nas 
regiões do Magrebe e de Maxereque; 
salienta a Estratégia global para a política 
externa e de segurança da União Europeia 
e o seu valor acrescentado no que diz 
respeito à possibilidade de criar sinergias 
em ações a nível da UE, com base no 
diálogo político e económico e garantindo 
uma execução e um apoio adequados 
através dos instrumentos financeiros para a 
ação externa da UE; toma nota da revisão 
de 2015 da Política Europeia de 
Vizinhança, destinada a ter em conta os 
cenários de mudança na região;

5. Reconhece os esforços iniciais do 
Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE) e da Comissão, em cooperação e 
diálogo com o Parlamento Europeu, 
envidados no sentido de proceder a uma 
reforma substancial do quadro político da 
UE para os países pós-Primavera Árabe, a 
fim de reforçar a sua influência política e 
democrática nas regiões do Magrebe e de 
Maxereque; salienta a Estratégia global 
para a política externa e de segurança da 
União Europeia e o seu valor acrescentado 
no que diz respeito à possibilidade de criar 
sinergias em ações a nível da UE, com base 
no diálogo político e económico e 
garantindo uma execução e um apoio 
adequados através dos instrumentos 
financeiros para a ação externa da UE; 
toma nota da revisão de 2015 da Política 
Europeia de Vizinhança, destinada a ter em 
conta os cenários de mudança na região;

Or. fr

Alteração 141
Arnaud Danjean
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Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece os esforços iniciais do 
Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE) e da Comissão, em cooperação e 
diálogo com o Parlamento Europeu, 
envidados no sentido de proceder a uma 
reforma substancial do quadro político da 
UE para os países pós-Primavera Árabe, 
na esperança de alcançar uma verdadeira 
influência política e democrática nas 
regiões do Magrebe e de Maxereque; 
salienta a Estratégia global para a política 
externa e de segurança da União Europeia 
e o seu valor acrescentado no que diz 
respeito à possibilidade de criar sinergias 
em ações a nível da UE, com base no 
diálogo político e económico e garantindo 
uma execução e um apoio adequados 
através dos instrumentos financeiros para a 
ação externa da UE; toma nota da revisão 
de 2015 da Política Europeia de 
Vizinhança, destinada a ter em conta os 
cenários de mudança na região;

5. Reconhece os esforços iniciais do 
Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE) e da Comissão, em cooperação e 
diálogo com o Parlamento Europeu, 
envidados no sentido de proceder a uma 
reforma substancial do quadro político da 
UE para os países no período pós-
Primaveras Árabes, na esperança de 
alcançar uma verdadeira influência política 
nas regiões do Magrebe e de Maxereque; 
salienta a Estratégia global para a política 
externa e de segurança da União Europeia 
e o seu valor acrescentado no que diz 
respeito à possibilidade de criar sinergias 
em ações a nível da UE, com base no 
diálogo político e económico e garantindo 
uma execução e um apoio adequados 
através dos instrumentos financeiros para a 
ação externa da UE; toma nota da revisão 
de 2015 da Política Europeia de 
Vizinhança, destinada a ter em conta os 
cenários de mudança na região;

Or. fr

Alteração 142
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece os esforços iniciais do 
Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE) e da Comissão, em cooperação e 
diálogo com o Parlamento Europeu, 
envidados no sentido de proceder a uma 
reforma substancial do quadro político da 
UE para os países pós-Primavera Árabe, na 
esperança de alcançar uma verdadeira 

5. Reconhece os esforços iniciais do 
Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE) e da Comissão, em cooperação e 
diálogo com o Parlamento Europeu, 
envidados no sentido de proceder a uma 
reforma substancial do quadro político da 
UE para os países pós-Primavera Árabe, na 
esperança de alcançar uma verdadeira 



AM\1174197PT.docx 83/164 PE632.956v01-00

PT

influência política e democrática nas 
regiões do Magrebe e de Maxereque; 
salienta a Estratégia global para a política 
externa e de segurança da União Europeia 
e o seu valor acrescentado no que diz 
respeito à possibilidade de criar sinergias 
em ações a nível da UE, com base no 
diálogo político e económico e garantindo 
uma execução e um apoio adequados 
através dos instrumentos financeiros para a 
ação externa da UE; toma nota da revisão 
de 2015 da Política Europeia de 
Vizinhança, destinada a ter em conta os 
cenários de mudança na região;

influência política nas regiões do Magrebe 
e de Maxereque; salienta a Estratégia 
global para a política externa e de 
segurança da União Europeia e o seu valor 
acrescentado no que diz respeito à 
possibilidade de criar sinergias em ações a 
nível da UE, com base no diálogo político,
económico e social e garantindo uma 
execução e um apoio adequados através 
dos instrumentos financeiros para a ação 
externa da UE; toma nota da revisão de 
2015 da Política Europeia de Vizinhança, 
destinada a ter em conta os cenários de 
mudança na região;

Or. en

Alteração 143
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece os esforços iniciais do 
Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE) e da Comissão, em cooperação e 
diálogo com o Parlamento Europeu, 
envidados no sentido de proceder a uma 
reforma substancial do quadro político da 
UE para os países pós-Primavera Árabe, na 
esperança de alcançar uma verdadeira 
influência política e democrática nas 
regiões do Magrebe e de Maxereque; 
salienta a Estratégia global para a política 
externa e de segurança da União Europeia 
e o seu valor acrescentado no que diz 
respeito à possibilidade de criar sinergias 
em ações a nível da UE, com base no 
diálogo político e económico e garantindo 
uma execução e um apoio adequados 
através dos instrumentos financeiros para a 
ação externa da UE; toma nota da revisão 
de 2015 da Política Europeia de 
Vizinhança, destinada a ter em conta os 

5. Reconhece os esforços iniciais do 
Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE) e da Comissão, em cooperação e 
diálogo com o Parlamento Europeu, 
envidados no sentido de proceder a uma 
reforma substancial do quadro político da 
UE para os países pós-Primavera Árabe, na 
esperança de alcançar uma verdadeira 
influência política e democrática nas 
regiões do Magrebe e de Maxereque; 
salienta a Estratégia global para a política 
externa e de segurança da União Europeia 
e o seu valor acrescentado no que diz 
respeito à possibilidade de criar sinergias 
em ações a nível da UE, com base no 
diálogo político e económico e garantindo 
uma execução e um apoio adequados 
através dos instrumentos financeiros para a 
ação externa da UE; toma nota da revisão 
de 2015 da Política Europeia de 
Vizinhança, destinada a ter em conta os 
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cenários de mudança na região; cenários de mudança na região; insiste na 
importância de relatórios anuais 
aprofundados por país sobre a execução 
da PEV;

Or. en

Alteração 144
Patricia Lalonde

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Reconhece os esforços iniciais do 
Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE) e da Comissão, em cooperação e 
diálogo com o Parlamento Europeu, 
envidados no sentido de proceder a uma 
reforma substancial do quadro político da 
UE para os países pós-Primavera Árabe, na 
esperança de alcançar uma verdadeira 
influência política e democrática nas 
regiões do Magrebe e de Maxereque; 
salienta a Estratégia global para a política 
externa e de segurança da União Europeia 
e o seu valor acrescentado no que diz 
respeito à possibilidade de criar sinergias 
em ações a nível da UE, com base no 
diálogo político e económico e garantindo 
uma execução e um apoio adequados 
através dos instrumentos financeiros para a 
ação externa da UE; toma nota da revisão 
de 2015 da Política Europeia de 
Vizinhança, destinada a ter em conta os 
cenários de mudança na região;

5. Reconhece os esforços iniciais do 
Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE) e da Comissão, em cooperação e 
diálogo com o Parlamento Europeu, 
envidados no sentido de proceder a uma 
reforma substancial do quadro político da 
UE para os países pós-Primavera Árabe, na 
esperança de alcançar uma verdadeira 
influência política e democrática nas 
regiões do Magrebe e de Maxereque; 
salienta a Estratégia global para a política 
externa e de segurança da União Europeia 
e o seu valor acrescentado no que diz 
respeito à possibilidade de criar sinergias 
em ações a nível da UE, com base no 
diálogo político e económico e garantindo 
uma execução e um apoio adequados 
através dos instrumentos financeiros para a 
ação externa da UE; toma nota da revisão 
de 2015 da Política Europeia de 
Vizinhança, destinada a ter em conta os 
cenários de mudança na região; está 
convencido de que o desenvolvimento 
económico e a melhoria da sociedade não 
são possíveis sem segurança e 
estabilidade;

Or. en

Alteração 145
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Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Manifesta a sua preocupação com 
o impacto social e político das medidas de 
austeridade aplicadas em toda a região, 
que, através da redução da despesa 
pública e da prestação de serviços 
públicos, contribuem para aumentar as 
dificuldades sociais e económicas de uma 
grande parte da população, o que, por sua 
vez, alimenta a agitação social; constata 
com preocupação o papel direto dos 
doadores internacionais neste processo, 
nomeadamente a União Europeia, através 
dos seus programas de assistência 
macrofinanceira;

Or. en

Alteração 146
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Está convicto de que qualquer 
solução a longo prazo para os conflitos 
armados deve ter em conta as causas 
subjacentes à pobreza e à instabilidade 
nos países e também dar resposta plena às 
reivindicações e às aspirações legítimas 
das populações; reafirma o seu apoio a 
todos os esforços políticos pacíficos que 
visem proteger a soberania, a 
independência e a integridade territorial 
dos países;

Or. en



PE632.956v01-00 86/164 AM\1174197PT.docx

PT

Alteração 147
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Recorda, neste contexto, o apoio 
fundamental prestado pelo IEDDH na 
execução do quadro estratégico e do 
Plano de Ação para os Direitos Humanos 
e a Democracia, das diretrizes e 
estratégias por país em matéria de direitos 
humanos, o que permitiu que a UE agisse 
de forma mais estratégica neste domínio e 
garantiu responsabilização, visibilidade e 
eficácia;

Or. en

Alteração 148
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Sublinha a importância da União 
para o Mediterrâneo, que é o único fórum 
político que reúne os Estados-Membros 
da UE e todos os países do Mediterrâneo; 
salienta que a União para o 
Mediterrâneo, que celebrou recentemente 
o seu décimo aniversário, deve 
desempenhar um papel mais proeminente 
na abordagem conjunta dos nossos 
desafios comuns;

Or. en

Alteração 149
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Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 5-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-B. Rejeita qualquer intervenção 
militar estrangeira nos países, seja ela 
saudita ou iraniana, árabe ou ocidental; 
manifesta a sua profunda preocupação 
perante a escalada das tensões na região; 
denuncia a instrumentalização das 
diferenças religiosas, a fim de fomentar 
crises políticas e guerras sectárias;

Or. en

Alteração 150
Cristian Dan Preda

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e 
dos fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança e migração, o 
desafio do terrorismo e as legítimas 
preocupações com a fragilidade de 
determinados países da região, bem como 
a ausência de uma abordagem coerente 
por parte dos Estados-Membros, estarem 
a incentivar a UE para que as suas ações 
na região se baseiem excessivamente 
numa ideologia de estabilidade; considera 
que, quando se tornam os objetivos 
principais, a estabilidade e a segurança 
conduzem a uma visão política a curto 
prazo e privam as ações da UE, que visam 
reafirmar os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais, da intensidade 
necessária; está convicto de que a 

Suprimido
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estabilidade e a segurança só podem ser 
alcançadas com objetivos a mais longo 
prazo;

Or. en

Alteração 151
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e dos 
fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança e migração, o 
desafio do terrorismo e as legítimas 
preocupações com a fragilidade de 
determinados países da região, bem como 
a ausência de uma abordagem coerente 
por parte dos Estados-Membros, estarem 
a incentivar a UE para que as suas ações 
na região se baseiem excessivamente 
numa ideologia de estabilidade; considera 
que, quando se tornam os objetivos 
principais, a estabilidade e a segurança 
conduzem a uma visão política a curto 
prazo e privam as ações da UE, que visam 
reafirmar os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais, da intensidade 
necessária; está convicto de que a 
estabilidade e a segurança só podem ser 
alcançadas com objetivos a mais longo 
prazo;

6. Constata que a crise migratória, 
que é o resultado direto da 
desestabilização destes países, demonstra 
a necessidade de orientar a política 
externa para a procura da estabilidade e 
da segurança, e nomeadamente para o 
apoio aos governos reconhecidos, e de 
abandonar de uma vez por todas as 
tentativas de ingerência em nome dos
direitos humanos, abordagem esta que está 
à partida condenada ao fracasso;

Or. fr

Alteração 152
Arnaud Danjean

Proposta de resolução
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N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e 
dos fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança e migração, o 
desafio do terrorismo e as legítimas 
preocupações com a fragilidade de 
determinados países da região, bem como 
a ausência de uma abordagem coerente 
por parte dos Estados-Membros, estarem 
a incentivar a UE para que as suas ações 
na região se baseiem excessivamente 
numa ideologia de estabilidade; considera 
que, quando se tornam os objetivos 
principais, a estabilidade e a segurança 
conduzem a uma visão política a curto 
prazo e privam as ações da UE, que visam 
reafirmar os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais, da intensidade 
necessária; está convicto de que a 
estabilidade e a segurança só podem ser 
alcançadas com objetivos a mais longo 
prazo;

6. Observa que os inúmeros desafios 
de segurança, em particular o terrorismo, 
que os países da zona do Médio Oriente e 
do Norte de África enfrentam os levam, 
por vezes, a privilegiar políticas 
securitárias em detrimento de reformas 
que visem consolidar o Estado de direito e 
o respeito dos direitos humanos; entende
que a estabilidade a longo prazo destes 
países só pode ser alcançada por meio de 
uma articulação equilibrada entre os 
imperativos securitários e o respeito do 
Estado de direito;

Or. fr

Alteração 153
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e dos
fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança e migração, o 
desafio do terrorismo e as legítimas 
preocupações com a fragilidade de 

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da resposta adequada à
migração e aos fluxos de refugiados das 
regiões do Magrebe e do Maxereque e 
através destas, uma perspetiva da 
migração excessivamente centrada na 
segurança, bem como a ausência de uma 
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determinados países da região, bem como 
a ausência de uma abordagem coerente por 
parte dos Estados-Membros, estarem a 
incentivar a UE para que as suas ações na 
região se baseiem excessivamente numa 
ideologia de estabilidade; considera que, 
quando se tornam os objetivos principais, a 
estabilidade e a segurança conduzem a uma 
visão política a curto prazo e privam as 
ações da UE, que visam reafirmar os 
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, da intensidade necessária; 
está convicto de que a estabilidade e a
segurança só podem ser alcançadas com 
objetivos a mais longo prazo;

abordagem coerente por parte dos Estados-
Membros, estarem a incentivar a UE para 
que as suas ações na região se baseiem 
excessivamente numa ideologia de 
estabilidade a curto prazo; considera que, 
quando se tornam os objetivos principais, a 
estabilidade e a segurança conduzem a uma 
visão política a curto prazo e privam as 
ações da UE, que visam reafirmar os 
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, da intensidade necessária; 
recorda que a promoção da resiliência dos 
Estados e das sociedades não deve ser 
confundida com a perpetração de regimes 
autoritários; está convicto de que uma 
política credível e coerente em matéria de
estabilidade e segurança sustentável só 
pode ser alcançada através da 
perseguição de interesses e princípios a
longo prazo, incluindo o pleno respeito 
pelos direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, no âmbito de uma 
abordagem centrada no ser humano e 
sensível aos conflitos;

Or. en

Alteração 154
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e dos
fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança e migração, o 
desafio do terrorismo e as legítimas 
preocupações com a fragilidade de 
determinados países da região, bem como a 
ausência de uma abordagem coerente por 
parte dos Estados-Membros, estarem a 

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da resposta adequada à
migração e aos fluxos de refugiados das 
regiões do Magrebe e do Maxereque e 
através destas, uma perspetiva da 
migração excessivamente centrada na 
segurança, o desafio do terrorismo e as 
legítimas preocupações com a fragilidade 
de determinados países da região, a baixa 
consideração dos imperativos em matéria 
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incentivar a UE para que as suas ações na 
região se baseiem excessivamente numa 
ideologia de estabilidade; considera que, 
quando se tornam os objetivos principais, a 
estabilidade e a segurança conduzem a uma 
visão política a curto prazo e privam as 
ações da UE, que visam reafirmar os
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, da intensidade necessária; 
está convicto de que a estabilidade e a 
segurança só podem ser alcançadas com 
objetivos a mais longo prazo;

de alterações climáticas, bem como a 
ausência de uma abordagem coerente por 
parte dos Estados-Membros, estarem a 
incentivar a UE para que as suas ações na 
região se baseiem excessivamente numa 
ideologia de estabilidade limitada e sem 
perspetivas a longo prazo; considera que, 
quando se tornam os objetivos principais, a 
estabilidade e a segurança conduzem a uma 
visão política contraproducente e a curto 
prazo e prejudicam as ações e a 
credibilidade da UE no seu apoio aos
direitos humanos e às liberdades 
fundamentais; está convicto de que a 
estabilidade e a segurança sustentáveis só 
podem ser alcançadas com uma 
abordagem centrada na preservação do 
ambiente e nos direitos humanos, no 
Estado de direito e na democracia;

Or. en

Alteração 155
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e dos 
fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança e migração, o 
desafio do terrorismo e as legítimas 
preocupações com a fragilidade de 
determinados países da região, bem como a 
ausência de uma abordagem coerente por 
parte dos Estados-Membros, estarem a 
incentivar a UE para que as suas ações na
região se baseiem excessivamente numa 
ideologia de estabilidade; considera que, 
quando se tornam os objetivos principais,
a estabilidade e a segurança conduzem a 
uma visão política a curto prazo e privam 

6. Entende que a complexidade da 
gestão da migração e dos fluxos de 
refugiados das regiões do Magrebe e do 
Maxereque e através destas, a relação entre 
segurança e migração, o desafio do 
terrorismo e as legítimas preocupações 
com a fragilidade de determinados países 
da região, bem como a ausência de uma 
abordagem coerente podem levar a ações 
insatisfatórias da UE para estabilizar a
região; considera que a estabilidade e a 
segurança têm de ser os objetivos 
principais, incluindo a reafirmação dos
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais; está convicto de que a 
estabilidade e a segurança só podem ser 
alcançadas com objetivos a mais longo 
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as ações da UE, que visam reafirmar os
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, da intensidade necessária; 
está convicto de que a estabilidade e a 
segurança só podem ser alcançadas com 
objetivos a mais longo prazo;

prazo;

Or. en

Alteração 156
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e dos 
fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança e migração, o 
desafio do terrorismo e as legítimas 
preocupações com a fragilidade de 
determinados países da região, bem como a 
ausência de uma abordagem coerente por 
parte dos Estados-Membros, estarem a 
incentivar a UE para que as suas ações na 
região se baseiem excessivamente numa 
ideologia de estabilidade; considera que, 
quando se tornam os objetivos principais,
a estabilidade e a segurança conduzem a 
uma visão política a curto prazo e privam 
as ações da UE, que visam reafirmar os 
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, da intensidade necessária; 
está convicto de que a estabilidade e a 
segurança só podem ser alcançadas com 
objetivos a mais longo prazo;

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e dos 
fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança e migração, o 
desafio do terrorismo e as legítimas 
preocupações com a fragilidade de 
determinados países da região, estarem a 
incentivar a UE para que as suas ações na 
região se baseiem excessivamente numa 
ideologia de desejo; considera que a 
estabilidade e a segurança devem tornar-se 
os objetivos principais, reafirmando 
também os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais com a intensidade 
necessária; está convicto de que a 
estabilidade e a segurança só podem ser 
alcançadas com objetivos realistas a mais 
longo prazo;

Or. en

Alteração 157
Tokia Saïfi
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Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e dos 
fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança e migração, o 
desafio do terrorismo e as legítimas 
preocupações com a fragilidade de 
determinados países da região, bem como a 
ausência de uma abordagem coerente por 
parte dos Estados-Membros, estarem a 
incentivar a UE para que as suas ações na 
região se baseiem excessivamente numa 
ideologia de estabilidade; considera que, 
quando se tornam os objetivos principais,
a estabilidade e a segurança conduzem a 
uma visão política a curto prazo e privam 
as ações da UE, que visam reafirmar os 
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, da intensidade necessária; 
está convicto de que a estabilidade e a 
segurança só podem ser alcançadas com 
objetivos a mais longo prazo;

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e dos 
fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança e migração, o 
desafio do terrorismo e as legítimas 
preocupações com a fragilidade de 
determinados países da região, bem como a 
ausência de uma abordagem coerente por 
parte dos Estados-Membros, estarem a 
incentivar a UE para que as suas ações na 
região se baseiem excessivamente numa 
ideologia de estabilidade; considera que a 
estabilidade e a segurança constituem 
objetivos que acompanham um 
desenvolvimento económico e social 
inclusivo e benéfico para todos, 
reforçando igualmente os direitos 
humanos e liberdades fundamentais; está 
convicto de que a estabilidade e a 
segurança só podem ser alcançadas com 
objetivos a mais longo prazo;

Or. fr

Alteração 158
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e dos 
fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança e migração, o 
desafio do terrorismo e as legítimas 

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e dos 
fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança e migração, o 
desafio do terrorismo e as legítimas 



PE632.956v01-00 94/164 AM\1174197PT.docx

PT

preocupações com a fragilidade de 
determinados países da região, bem como a 
ausência de uma abordagem coerente por 
parte dos Estados-Membros, estarem a
incentivar a UE para que as suas ações na 
região se baseiem excessivamente numa 
ideologia de estabilidade; considera que, 
quando se tornam os objetivos principais, 
a estabilidade e a segurança conduzem a 
uma visão política a curto prazo e privam
as ações da UE, que visam reafirmar os 
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, da intensidade necessária; 
está convicto de que a estabilidade e a 
segurança só podem ser alcançadas com 
objetivos a mais longo prazo;

preocupações com a fragilidade de 
determinados países da região, bem como a 
ausência de uma abordagem coerente por 
parte dos Estados-Membros, poderem
incentivar a UE para que as suas ações na 
região se baseiem excessivamente numa 
ideologia de estabilidade; considera que, se 
se tornarem os objetivos exclusivos, a 
estabilidade e a segurança conduzirão a 
uma visão política a curto prazo e privarão
as ações da UE, que visam reafirmar os 
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, da intensidade necessária; 
está convicto de que a estabilidade e a 
segurança só podem ser alcançadas com 
objetivos a mais longo prazo;

Or. en

Alteração 159
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e dos 
fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança e migração, o 
desafio do terrorismo e as legítimas 
preocupações com a fragilidade de 
determinados países da região, bem como a 
ausência de uma abordagem coerente por 
parte dos Estados-Membros, estarem a 
incentivar a UE para que as suas ações na 
região se baseiem excessivamente numa 
ideologia de estabilidade; considera que, 
quando se tornam os objetivos principais, a 
estabilidade e a segurança conduzem a uma 
visão política a curto prazo e privam as 
ações da UE, que visam reafirmar os 
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, da intensidade necessária; 

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e dos 
fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança, desenvolvimento
e migração, o desafio do terrorismo e as 
legítimas preocupações com a fragilidade 
de determinados países da região, bem 
como a ausência de uma abordagem 
coerente por parte dos Estados-Membros,
estarem a incentivar a UE para que as suas 
ações na região se baseiem excessivamente 
numa ideologia de estabilidade, ignorando 
outros aspetos importantes; considera que, 
quando se tornam os objetivos principais, a 
estabilidade e a segurança conduzem a uma
visão política a curto prazo e sem 
perspetivas de futuro e privam as ações da 
UE, que visam reafirmar os direitos 
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está convicto de que a estabilidade e a 
segurança só podem ser alcançadas com 
objetivos a mais longo prazo;

humanos e as liberdades fundamentais, da 
intensidade necessária; está convicto de 
que a estabilidade e a segurança só podem 
ser alcançadas com um planeamento e 
objetivos a mais longo prazo e coerência 
política, e com a promoção dos direitos 
humanos e do Estado de direito no cerne 
da ação;

Or. en

Alteração 160
Hilde Vautmans, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e dos 
fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança e migração, o 
desafio do terrorismo e as legítimas 
preocupações com a fragilidade de 
determinados países da região, bem como a 
ausência de uma abordagem coerente por 
parte dos Estados-Membros, estarem a 
incentivar a UE para que as suas ações na 
região se baseiem excessivamente numa 
ideologia de estabilidade; considera que, 
quando se tornam os objetivos principais, a 
estabilidade e a segurança conduzem a uma 
visão política a curto prazo e privam as 
ações da UE, que visam reafirmar os 
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, da intensidade necessária; 
está convicto de que a estabilidade e a 
segurança só podem ser alcançadas com 
objetivos a mais longo prazo;

6. Manifesta, contudo, a sua 
preocupação com o facto de a 
complexidade da gestão da migração e dos 
fluxos de refugiados das regiões do 
Magrebe e do Maxereque e através destas, 
a relação entre segurança e migração, o 
desafio do terrorismo e as legítimas 
preocupações com a fragilidade de 
determinados países da região, bem como a 
ausência de uma abordagem coerente por 
parte dos Estados-Membros, estarem a 
incentivar a UE para que as suas ações na 
região se baseiem excessivamente numa 
ideologia de estabilidade; considera que, 
quando se tornam os objetivos principais, a 
estabilidade e a segurança conduzem a uma 
visão política a curto prazo e privam as 
ações da UE, que visam reafirmar os 
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, da intensidade necessária; 
reitera que os direitos humanos não são 
secundários em relação à gestão da 
migração ou às ações de luta contra o 
terrorismo e está convicto de que a 
estabilidade e a segurança só podem ser 
alcançadas com objetivos a mais longo 
prazo;
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Or. en

Alteração 161
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Insta a UE e os seus Estados-
Membros a facilitarem o acesso dos 
requerentes de asilo ao território europeu 
e a garantirem a proteção dos direitos 
humanos de todos os migrantes; condena 
fortemente todas as políticas de 
readmissão, especialmente as que estão
relacionadas com países nos quais estas 
pessoas arriscam as suas vidas e 
enfrentam maus-tratos, em violação da 
Convenção de Genebra; critica o apoio 
financeiro da UE a políticas que tenham 
por objetivo externalizar os controlos nas 
fronteiras sem alterar a situação atual das 
pessoas necessitadas nesses países, e 
pondo em perigo aqueles que mais 
precisam de proteção; apela à garantia 
dos direitos e a uma passagem segura, 
tanto para os migrantes como para os 
refugiados; salienta, além disso, que a 
política europeia não deve ser 
condicionada à cooperação em matéria de 
migração, como os acordos de readmissão 
e de gestão das fronteiras; recorda as suas 
preocupações relativas à utilização 
crescente de fundos fiduciários, 
nomeadamente a menor transparência, a 
ausência de consulta e a apropriação 
regional;

Or. en

Alteração 162
Brando Benifei
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Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Sublinha que o trabalho dos 
defensores dos direitos humanos é crucial 
para o desenvolvimento e a estabilidade 
da região a longo prazo; reitera, como tal, 
o seu apelo à plena aplicação das 
diretrizes da UE sobre os defensores dos 
direitos humanos; enfatiza a necessidade 
de os líderes e diplomatas da UE e dos 
Estados-Membros a todos os níveis 
mencionarem casos individuais de 
defensores dos direitos humanos em risco 
aos governos de países terceiros, 
nomeadamente através de declarações 
públicas, iniciativas e diálogo regular, 
reuniões com os defensores, visita aos 
defensores na prisão e observação dos 
seus julgamentos; sublinha a necessidade 
de a UE e os Estados-Membros 
aumentarem o seu financiamento e 
capacidades no que diz respeito aos 
defensores dos direitos humanos em risco, 
através de subvenções de emergência e de 
apoio a mecanismos de proteção da 
sociedade civil, como o 
ProtectDefenders.eu;

Or. en

Alteração 163
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Insta as instituições europeias, os 
seus Estados-Membros e as agências 
nacionais de desenvolvimento a tentarem 
chegar a uma posição europeia unificada 
face à região, centrada nos nossos 
interesses comuns, a fim de garantir uma 
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estratégia europeia única e coerente que 
permita explorar todo o potencial da UE 
como apoiante significativo das reformas 
democráticas, económicas e sociais;

Or. en

Alteração 164
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Insta a UE a abordar as causas 
profundas da migração, como os 
conflitos, as causas ambientais, a pobreza 
extrema e a exclusão social, e a reorientar 
a cooperação política para uma parceria 
mais equilibrada e equitativa com a 
região do Médio Oriente e do Norte de 
África, colocando no seu cerne as 
políticas no domínio da juventude e os 
investimentos em pequenas e médias 
empresas;

Or. en

Alteração 165
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Reitera que o terrorismo só pode 
ser erradicado se for atacado na sua 
origem, ou seja, a pobreza, a exploração e 
a incapacidade da sociedade para 
satisfazer as necessidades das pessoas e 
para criar oportunidades para os jovens; 
considera que o maior respeito pela 
independência, soberania e integridade 
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territorial dos Estados, bem como o 
respeito pela natureza multicultural das 
respetivas sociedades, constitui a única 
forma de prevenir a expansão da 
ideologia terrorista;

Or. en

Alteração 166
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Insiste que a UE e os Estados-
Membros devem procurar ativamente 
contactar e apoiar os defensores dos 
direitos humanos e os intervenientes da 
sociedade civil mais vulneráveis em toda a 
região do Médio Oriente e do Norte de 
África, incluindo os que se encontram em 
regiões remotas e rurais, as mulheres, os 
LGBTI, os indígenas e os defensores dos 
direitos ambientais e fundiários, os 
direitos dos refugiados e dos direitos 
laborais;

Or. en

Alteração 167
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 6-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-C. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a utilização de 
legislação repressiva em matéria de 
cibersegurança e luta contra o terrorismo, 
e insta a UE e os Estados-Membros a 
intercederem junto dos governos dos 
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países terceiros para acabar com estas 
práticas e revogar a legislação repressiva, 
bem como para assegurar a verificação 
adequada das explorações de tecnologias 
de vigilância e assistência técnica 
provenientes da Europa;

Or. en

Alteração 168
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Congratula-se com o conceito de 
copropriedade proposto pela Política 
Europeia de Vizinhança (PEV) revista; 
manifesta, no entanto, a sua preocupação 
com o risco de este conceito permitir que 
regimes autoritários de determinados 
países parceiros escolham as suas 
prioridades de acordo com a sua agenda 
nacional, em vez de progredirem no 
sentido da democratização; salienta, por 
conseguinte, a importância de um quadro 
político a longo prazo e de sinergias na 
programação para os países pós-
Primavera Árabe, com base no primado 
da democracia, na inclusão de todas as 
forças políticas democráticas e no 
primado do Estado de direito, dos direitos 
humanos e dos valores fundamentais; 
reitera que o reforço destes aspetos é do 
interesse dos países parceiros, bem como 
da UE, e apela a uma condicionalidade 
mais exigente neste sentido;

Suprimido

Or. fr

Alteração 169
Charles Tannock
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Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Congratula-se com o conceito de 
copropriedade proposto pela Política 
Europeia de Vizinhança (PEV) revista; 
manifesta, no entanto, a sua preocupação 
com o risco de este conceito permitir que 
regimes autoritários de determinados 
países parceiros escolham as suas
prioridades de acordo com a sua agenda 
nacional, em vez de progredirem no 
sentido da democratização; salienta, por 
conseguinte, a importância de um quadro 
político a longo prazo e de sinergias na 
programação para os países pós-Primavera 
Árabe, com base no primado da 
democracia, na inclusão de todas as forças 
políticas democráticas e no primado do 
Estado de direito, dos direitos humanos e 
dos valores fundamentais; reitera que o 
reforço destes aspetos é do interesse dos 
países parceiros, bem como da UE, e apela 
a uma condicionalidade mais exigente 
neste sentido;

7. Congratula-se com o conceito de 
copropriedade proposto pela Política 
Europeia de Vizinhança (PEV) 
revista; reconhece que pode ocorrer 
alguma escolha das prioridades e salienta 
que tal não deve prejudicar a procura da 
via para a democratização; salienta a 
importância de um quadro político a longo 
prazo e de sinergias na programação para 
os países pós-Primavera Árabe, com base 
no primado da democracia, na inclusão de 
todas as forças políticas não violentas 
democráticas e no primado do Estado de 
direito, dos direitos humanos e dos valores 
fundamentais; reitera que o reforço destes 
aspetos e o desenvolvimento de um clima 
económico atrativo, a luta contra o 
extremismo e o apoio a reformas positivas 
são do interesse dos países parceiros, bem 
como da UE, e apela a uma 
condicionalidade mais exigente neste 
sentido;

Or. en

Alteração 170
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Congratula-se com o conceito de 
copropriedade proposto pela Política 
Europeia de Vizinhança (PEV) revista; 
manifesta, no entanto, a sua preocupação 
com o risco de este conceito permitir que 
regimes autoritários de determinados 
países parceiros escolham as suas 
prioridades de acordo com a sua agenda 

7. Adverte para o facto de o conceito 
de copropriedade proposto pela Política 
Europeia de Vizinhança (PEV) revista 
correr o risco de permitir que regimes 
autoritários de determinados países 
parceiros escolham as suas prioridades de 
acordo com a sua agenda nacional, em vez 
de progredirem no sentido da 
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nacional, em vez de progredirem no 
sentido da democratização; salienta, por 
conseguinte, a importância de um quadro 
político a longo prazo e de sinergias na 
programação para os países pós-Primavera 
Árabe, com base no primado da 
democracia, na inclusão de todas as forças 
políticas democráticas e no primado do 
Estado de direito, dos direitos humanos e 
dos valores fundamentais; reitera que o 
reforço destes aspetos é do interesse dos 
países parceiros, bem como da UE, e apela 
a uma condicionalidade mais exigente 
neste sentido;

democratização; constata com 
preocupação que alguns programas 
acordados ao abrigo desta política revista, 
nomeadamente nos domínios da luta 
contra o terrorismo, da segurança, do 
sistema judiciário e da migração, podem 
efetivamente levar ao reforço de 
tendências negativas no que diz respeito 
aos direitos humanos; salienta, por 
conseguinte, a importância de um quadro 
político a longo prazo e de sinergias na 
programação para os países pós-Primavera 
Árabe, com base no primado da 
democracia, na inclusão de todas as forças 
políticas democráticas e no primado do 
Estado de direito, dos direitos humanos e 
dos valores fundamentais; reitera que o 
reforço destes aspetos é do interesse dos 
países parceiros e das suas populações, 
bem como da UE, e apela a uma 
condicionalidade mais exigente neste 
sentido; insiste que, em caso de violações 
sistemáticas dos direitos humanos pelas 
autoridades, a assistência da UE deve 
excluir o apoio orçamental, como apoio 
direto das políticas públicas, e deve ser 
limitada ao apoio à sociedade civil local;

Or. en

Alteração 171
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Congratula-se com o conceito de 
copropriedade proposto pela Política 
Europeia de Vizinhança (PEV) revista; 
manifesta, no entanto, a sua preocupação 
com o risco de este conceito permitir que 
regimes autoritários de determinados 
países parceiros escolham as suas 
prioridades de acordo com a sua agenda 
nacional, em vez de progredirem no 

7. Congratula-se com o conceito de 
copropriedade proposto pela Política 
Europeia de Vizinhança (PEV) revista; 
manifesta, no entanto, a sua preocupação 
com o risco de este conceito permitir que 
regimes autoritários de determinados 
países parceiros escolham as suas 
prioridades de acordo com a sua agenda 
nacional, em vez de progredirem no 
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sentido da democratização; salienta, por 
conseguinte, a importância de um quadro 
político a longo prazo e de sinergias na 
programação para os países pós-Primavera 
Árabe, com base no primado da 
democracia, na inclusão de todas as forças 
políticas democráticas e no primado do 
Estado de direito, dos direitos humanos e 
dos valores fundamentais; reitera que o 
reforço destes aspetos é do interesse dos 
países parceiros, bem como da UE, e apela
a uma condicionalidade mais exigente 
neste sentido;

sentido da democratização; salienta, por 
conseguinte, a importância de um quadro 
político a longo prazo e de sinergias na 
programação para os países pós-Primavera 
Árabe, com base no primado da 
democracia, na inclusão de todas as forças 
políticas democráticas e no primado do
Estado de direito, dos direitos humanos e 
dos valores fundamentais; reitera que o 
reforço destes aspetos é do interesse dos 
países parceiros, bem como da UE, e apela
ao lançamento de novos incentivos ao 
estabelecimento de um diálogo inclusivo, 
baseado em prioridades e objetivos claros;

Or. en

Alteração 172
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Congratula-se com o conceito de 
copropriedade proposto pela Política 
Europeia de Vizinhança (PEV) revista; 
manifesta, no entanto, a sua preocupação 
com o risco de este conceito permitir que 
regimes autoritários de determinados 
países parceiros escolham as suas 
prioridades de acordo com a sua agenda 
nacional, em vez de progredirem no 
sentido da democratização; salienta, por 
conseguinte, a importância de um quadro 
político a longo prazo e de sinergias na 
programação para os países pós-Primavera 
Árabe, com base no primado da 
democracia, na inclusão de todas as forças 
políticas democráticas e no primado do 
Estado de direito, dos direitos humanos e 
dos valores fundamentais; reitera que o 
reforço destes aspetos é do interesse dos 
países parceiros, bem como da UE, e apela 
a uma condicionalidade mais exigente 
neste sentido;

7. Congratula-se com o conceito de 
copropriedade proposto pela Política 
Europeia de Vizinhança (PEV) revista; 
manifesta, no entanto, a sua preocupação 
com o risco de este conceito permitir que 
regimes autoritários de determinados 
países parceiros escolham as suas 
prioridades de acordo com a sua agenda 
nacional, em vez de progredirem no 
sentido da democratização; salienta, por 
conseguinte, a importância de um quadro 
político a longo prazo e de sinergias na 
programação para os países pós-Primavera 
Árabe, com base no primado da 
democracia, na inclusão de todas as forças 
políticas democráticas e no primado do 
Estado de direito, dos direitos humanos e 
dos valores fundamentais; reitera que o 
reforço destes aspetos é do interesse dos 
países parceiros, bem como da UE;
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Or. en

Alteração 173
Arnaud Danjean

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Congratula-se com o conceito de 
copropriedade proposto pela Política 
Europeia de Vizinhança (PEV) revista; 
manifesta, no entanto, a sua preocupação 
com o risco de este conceito permitir que 
regimes autoritários de determinados 
países parceiros escolham as suas 
prioridades de acordo com a sua agenda 
nacional, em vez de progredirem no 
sentido da democratização; salienta, por 
conseguinte, a importância de um quadro 
político a longo prazo e de sinergias na 
programação para os países pós-Primavera 
Árabe, com base no primado da 
democracia, na inclusão de todas as forças 
políticas democráticas e no primado do 
Estado de direito, dos direitos humanos e 
dos valores fundamentais; reitera que o 
reforço destes aspetos é do interesse dos 
países parceiros, bem como da UE, e apela 
a uma condicionalidade mais exigente 
neste sentido;

7. Congratula-se com o conceito de 
copropriedade proposto pela Política 
Europeia de Vizinhança (PEV) revista; 
manifesta, no entanto, a sua preocupação 
com o risco de este conceito permitir que 
regimes autoritários de determinados 
países parceiros escolham as suas 
prioridades de acordo com a sua agenda 
nacional, em vez de progredirem no 
sentido da democratização; salienta, por 
conseguinte, a importância de um quadro 
político a longo prazo e de sinergias na 
programação para os países do período 
pós-Primaveras Árabes, com base no 
primado da democracia, na inclusão de 
todas as forças políticas democráticas e no 
primado do Estado de direito, dos direitos 
humanos e dos valores fundamentais; 
reitera que o reforço destes aspetos é do 
interesse dos países parceiros, bem como 
da UE, e apela a uma condicionalidade 
mais exigente neste sentido;

Or. fr

Alteração 174
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Congratula-se com o conceito de 
copropriedade proposto pela Política 
Europeia de Vizinhança (PEV) revista; 

7. Congratula-se com o conceito de 
copropriedade proposto pela Política 
Europeia de Vizinhança (PEV) revista; 
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manifesta, no entanto, a sua preocupação 
com o risco de este conceito permitir que 
regimes autoritários de determinados 
países parceiros escolham as suas 
prioridades de acordo com a sua agenda 
nacional, em vez de progredirem no 
sentido da democratização; salienta, por 
conseguinte, a importância de um quadro 
político a longo prazo e de sinergias na 
programação para os países pós-Primavera 
Árabe, com base no primado da 
democracia, na inclusão de todas as forças 
políticas democráticas e no primado do 
Estado de direito, dos direitos humanos e 
dos valores fundamentais; reitera que o 
reforço destes aspetos é do interesse dos 
países parceiros, bem como da UE, e apela 
a uma condicionalidade mais exigente 
neste sentido;

manifesta, no entanto, a sua preocupação 
com o risco de este conceito permitir que 
regimes autoritários de determinados 
países parceiros escolham as suas 
prioridades de acordo com a sua agenda 
nacional, em vez de progredirem no 
sentido da democratização; salienta, por 
conseguinte, a importância de um quadro 
político a longo prazo e de sinergias na 
programação para os países pós-Primavera 
Árabe, com base no primado da 
democracia, na inclusão de todas as forças
políticas democráticas e no primado do 
Estado de direito, dos direitos humanos e 
dos valores fundamentais; reitera que o 
reforço destes aspetos é do interesse dos 
países parceiros e das suas populações, 
bem como da UE, e apela a uma 
condicionalidade mais exigente em casos 
de violações sistemáticas dos direitos 
humanos por parte das autoridades; 
recorda que os países parceiros que estão 
dispostos a levar a cabo reformas, a 
manter um diálogo político mais estreito e 
a obter mais resultados devem receber 
mais apoio, na proporção das suas 
aspirações e do seu empenho, e solicita,
neste sentido, uma abordagem baseada 
nos resultados;

Or. en

Alteração 175
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Lamenta que, em certos casos, a 
cooperação investigativa e judiciária em 
casos de detenção, violência ou morte de 
cidadãos da UE tenha sido insuficiente, 
como aconteceu no caso do investigador 
italiano Giulio Regeni; considera 
essencial intensificar a colaboração 
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noutros setores a fim de alcançar 
melhorias substanciais neste domínio;

Or. en

Alteração 176
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Reconhece e aprecia o apoio 
substancial e em curso à manutenção da 
estabilidade, à segurança e à reforma 
política, bem como aos esforços de 
desradicalização de intervenientes 
regionais, como Marrocos, o Egito e a 
Jordânia;

Or. en

Alteração 177
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Está convicto de que, enquanto as 
condições prévias para a negociação de 
acordos de comércio livre abrangentes e 
aprofundados, condicionados ao 
progresso democrático, não entrarem em 
vigor ou não corresponderem às 
aspirações dos respetivos países, a UE 
deve proporcionar um maior acesso ao 
investimento e ao comércio sustentável, 
nomeadamente em benefício das 
populações e das economias do 
Mediterrâneo meridional, apoiando as 
capacidades produtivas com foco nos 
mercados internos e regionais e 



AM\1174197PT.docx 107/164 PE632.956v01-00

PT

promovendo o trabalho digno, a proteção 
social e o desenvolvimento 
socioeconómico inclusivo;

Or. en

Alteração 178
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Reconhece os esforços contínuos 
envidados pela NATO para apoiar e 
promover a reforma do setor da 
segurança e a estabilização da região no 
que diz respeito à sua Operation Active 
Endeavor em curso que, entre outras 
coisas, acompanha e controla navios 
suspeitos com o objetivo de interromper e 
frustrar atividades terroristas no 
Mediterrâneo;

Or. en

Alteração 179
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 7-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-C. Reconhece os esforços acrescidos 
da NATO para impedir o colapso dos 
Estados e encorajar a reforma do setor da 
segurança através dos seus acordos ao 
abrigo do Plano de Ação de Parceria 
Individual com determinados Estados, 
como a Tunísia, e as suas iniciativas de 
reforço de capacidades em países do 
Médio Oriente e do Norte de África, como 
a Jordânia;
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Or. en

Alteração 180
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 7-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-C. Salienta a necessidade de procurar 
utilizar da forma mais eficiente possível 
os recursos disponíveis, a fim de otimizar 
o impacto da ação externa da UE, que 
deve ser alcançado através da coerência e 
da complementaridade entre os 
instrumentos de financiamento externo da 
União;

Or. en

Alteração 181
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 7-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-D. Congratula-se com os casos 
positivos de transição democrática na 
região e com a consequente parceria 
privilegiada com a UE; insta a UE a ter 
este facto em conta em todos os seus 
domínios de intervenção, a fim de 
reforçar a sua coerência e de prestar um 
auxílio mais eficaz aos países parceiros;

Or. en

Alteração 182
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
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N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre a 
gestão da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao seu 
papel nesse domínio para procurar obter 
uma maior influência no diálogo político e 
estratégico com a UE; salienta, por outro 
lado, a importância de um quadro político 
que promova a inclusão democrática, 
política e socioeconómica, enquanto 
fatores que se reforçam mutuamente; está 
convicto de que, enquanto não entrarem 
em vigor as condições prévias para a 
negociação de acordos de comércio livre 
abrangentes e aprofundados, 
condicionados ao progresso democrático, 
a UE deve proporcionar um maior acesso 
ao comércio e ao investimento, bem como 
assistência à reconstrução e à 
modernização das infraestruturas, em 
estreita correlação com reformas políticas 
e económicas progressivas;

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre a 
gestão da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao seu 
papel nesse domínio para procurar obter 
uma maior influência no diálogo político e 
estratégico com a UE; salienta, por outro 
lado, a importância de um quadro político 
que promova a inclusão democrática, 
política e socioeconómica, enquanto 
fatores que se reforçam mutuamente;

Or. en

Alteração 183
Arnaud Danjean

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre a 
gestão da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao 
seu papel nesse domínio para procurar 
obter uma maior influência no diálogo 

8. Sublinha que o desafio que os 
fluxos migratórios representam é uma 
questão comum aos países da região do 
Médio Oriente e do Norte de África 
(países de origem e de trânsito) e aos da
UE (países de destino); considera que é do 
interesse de ambas as partes que a UE 
invista em instrumentos que permitam a 
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político e estratégico com a UE; salienta, 
por outro lado, a importância de um 
quadro político que promova a inclusão 
democrática, política e socioeconómica, 
enquanto fatores que se reforçam 
mutuamente; está convicto de que, 
enquanto não entrarem em vigor as 
condições prévias para a negociação de 
acordos de comércio livre abrangentes e 
aprofundados, condicionados ao 
progresso democrático, a UE deve 
proporcionar um maior acesso ao 
comércio e ao investimento, bem como 
assistência à reconstrução e à 
modernização das infraestruturas, em 
estreita correlação com reformas políticas 
e económicas progressivas;

esses países controlar melhor os fluxos 
migratórios; considera que o 
desenvolvimento de oportunidades
económicas e sociais nestes países é uma 
das respostas mais pertinentes a longo 
prazo;

Or. fr

Alteração 184
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre a 
gestão da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao seu 
papel nesse domínio para procurar obter 
uma maior influência no diálogo político e 
estratégico com a UE; salienta, por outro 
lado, a importância de um quadro político 
que promova a inclusão democrática, 
política e socioeconómica, enquanto 
fatores que se reforçam mutuamente; está 
convicto de que, enquanto não entrarem 
em vigor as condições prévias para a
negociação de acordos de comércio livre 
abrangentes e aprofundados, 
condicionados ao progresso democrático, 
a UE deve proporcionar um maior acesso 

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre a
cessação da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao seu 
papel nesse domínio para procurar obter 
uma maior influência no diálogo político e 
estratégico com a UE, pelo que deverão 
ser adotadas medidas securitárias na 
Europa para levar a cabo essa contenção;
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ao comércio e ao investimento, bem como 
assistência à reconstrução e à 
modernização das infraestruturas, em 
estreita correlação com reformas políticas 
e económicas progressivas;

Or. fr

Alteração 185
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre a 
gestão da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao seu 
papel nesse domínio para procurar obter 
uma maior influência no diálogo político e 
estratégico com a UE; salienta, por outro 
lado, a importância de um quadro político 
que promova a inclusão democrática, 
política e socioeconómica, enquanto 
fatores que se reforçam mutuamente; está 
convicto de que, enquanto não entrarem 
em vigor as condições prévias para a 
negociação de acordos de comércio livre 
abrangentes e aprofundados, 
condicionados ao progresso democrático, 
a UE deve proporcionar um maior acesso 
ao comércio e ao investimento, bem como 
assistência à reconstrução e à 
modernização das infraestruturas, em 
estreita correlação com reformas políticas 
e económicas progressivas;

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre 
uma resposta adequada à migração e à 
assistência aos refugiados, existe um risco 
cada vez maior de que alguns países da 
região possam recorrer à contenção da 
migração e ao seu papel nesse domínio 
para procurar obter uma maior influência 
no diálogo político e estratégico com a UE; 
entende que a UE deve desenvolver um 
mecanismo abrangente para os 
refugiados que se aplique a todos os 
países do Mediterrâneo meridional, da 
Turquia até Marrocos; entende que esse 
mecanismo deve estabelecer as bases para 
um diálogo político verdadeiro e próximo 
com estes países e para um envolvimento 
mais sólido por parte destes em todas as 
questões relacionadas com a migração e 
os fluxos de refugiados; salienta, além 
disso, a importância de um quadro político 
que promova a inclusão democrática, 
política e socioeconómica, enquanto 
fatores que se reforçam mutuamente, 
nomeadamente no que diz respeito à 
promoção das condições para uma vida 
segura e digna para as populações da 
região e à redução das deslocações 
forçadas;

Or. en
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Alteração 186
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre a 
gestão da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao seu 
papel nesse domínio para procurar obter 
uma maior influência no diálogo político e 
estratégico com a UE; salienta, por outro 
lado, a importância de um quadro político 
que promova a inclusão democrática, 
política e socioeconómica, enquanto 
fatores que se reforçam mutuamente; está 
convicto de que, enquanto não entrarem 
em vigor as condições prévias para a 
negociação de acordos de comércio livre 
abrangentes e aprofundados, 
condicionados ao progresso democrático, 
a UE deve proporcionar um maior acesso 
ao comércio e ao investimento, bem como 
assistência à reconstrução e à 
modernização das infraestruturas, em 
estreita correlação com reformas políticas 
e económicas progressivas;

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre a 
gestão da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao seu 
papel nesse domínio para procurar obter 
uma maior influência no diálogo político e 
estratégico com a UE; salienta, por outro 
lado, a importância de um quadro político 
que promova a inclusão democrática, 
política e socioeconómica, enquanto 
fatores que se reforçam mutuamente; 
entende que os acordos de comércio livre 
abrangentes e aprofundados contribuem de 
forma positiva para reformas políticas e 
económicas progressivas e apoiam a 
modernização das infraestruturas e a 
criação de climas económicos atrativos 
nos países afetados;

Or. en

Alteração 187
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que, à medida que a UE
se debate com uma visão renovada sobre a 

8. Sublinha a importância do diálogo 
e da cooperação estreita entre a UE e os 
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gestão da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao 
seu papel nesse domínio para procurar 
obter uma maior influência no diálogo 
político e estratégico com a UE; salienta, 
por outro lado, a importância de um 
quadro político que promova a inclusão 
democrática, política e socioeconómica, 
enquanto fatores que se reforçam 
mutuamente; está convicto de que, 
enquanto não entrarem em vigor as 
condições prévias para a negociação de 
acordos de comércio livre abrangentes e 
aprofundados, condicionados ao progresso 
democrático, a UE deve proporcionar um 
maior acesso ao comércio e ao 
investimento, bem como assistência à 
reconstrução e à modernização das 
infraestruturas, em estreita correlação com
reformas políticas e económicas 
progressivas;

seus Estados-Membros com os países do 
Mediterrâneo meridional, nomeadamente 
com o objetivo de ordenar os fluxos 
migratórios e de levar a cabo uma luta 
eficaz contra os grupos que traficam as 
vidas e as esperanças de seres humanos; 
salienta a importância de um quadro 
político que promova a inclusão 
democrática, política e socioeconómica, 
enquanto fatores que se reforçam 
mutuamente; está convicto de que, 
enquanto não entrarem em vigor as 
condições prévias para a negociação de 
acordos de comércio livre abrangentes e 
aprofundados, condicionados ao progresso 
democrático, a UE deve proporcionar um 
maior acesso ao comércio e ao 
investimento, bem como assistência à 
reconstrução e à modernização das 
infraestruturas, tendo em conta as
reformas políticas e económicas 
progressivas;

Or. en

Alteração 188
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre a 
gestão da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao 
seu papel nesse domínio para procurar 
obter uma maior influência no diálogo 
político e estratégico com a UE; salienta, 
por outro lado, a importância de um quadro 
político que promova a inclusão 
democrática, política e socioeconómica, 
enquanto fatores que se reforçam 

8. Considera que deve ser prestada 
mais assistência aos países do Médio 
Oriente e do Norte de África para lidar 
com a afluência de migrantes 
provenientes da África Subsariana e 
congratula-se, neste contexto, com os 
esforços envidados pela UE para abordar 
as causas profundas da migração, mas 
recorda que serão necessários mais
esforços para que este esforço seja bem-
sucedido; salienta, por outro lado, a 
importância de um quadro político que 
promova a inclusão democrática, política e 
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mutuamente; está convicto de que, 
enquanto não entrarem em vigor as 
condições prévias para a negociação de 
acordos de comércio livre abrangentes e 
aprofundados, condicionados ao progresso 
democrático, a UE deve proporcionar um 
maior acesso ao comércio e ao 
investimento, bem como assistência à 
reconstrução e à modernização das 
infraestruturas, em estreita correlação com 
reformas políticas e económicas 
progressivas;

socioeconómica, enquanto fatores que se 
reforçam mutuamente; está convicto de 
que, enquanto não entrarem em vigor as 
condições prévias para a negociação de 
acordos de comércio livre abrangentes e 
aprofundados, condicionados ao progresso 
democrático, a UE deve proporcionar um 
maior acesso ao comércio e ao 
investimento, bem como assistência à 
reconstrução e à modernização das 
infraestruturas, em estreita correlação com
os progressos alcançados no que diz 
respeito às reformas políticas e 
económicas;

Or. en

Alteração 189
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre a
gestão da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao 
seu papel nesse domínio para procurar 
obter uma maior influência no diálogo 
político e estratégico com a UE; salienta, 
por outro lado, a importância de um 
quadro político que promova a inclusão 
democrática, política e socioeconómica, 
enquanto fatores que se reforçam 
mutuamente; está convicto de que, 
enquanto não entrarem em vigor as 
condições prévias para a negociação de 
acordos de comércio livre abrangentes e 
aprofundados, condicionados ao progresso 
democrático, a UE deve proporcionar um 
maior acesso ao comércio e ao 
investimento, bem como assistência à 
reconstrução e à modernização das 

8. Considera que a UE se está a 
debater para chegar a uma visão renovada 
sobre uma abordagem adequada da gestão 
da migração e da assistência aos 
refugiados; entende que esta abordagem 
deve assentar numa maior solidariedade e 
numa partilha equitativa dos encargos 
entre os Estados-Membros da UE; salienta 
a importância de um quadro político que 
promova a inclusão democrática, política e 
socioeconómica, enquanto fatores que se 
reforçam mutuamente; está convicto de 
que, enquanto não entrarem em vigor as 
condições prévias para a negociação de 
acordos de comércio livre abrangentes e 
aprofundados, condicionados ao progresso 
democrático, a UE poderia proporcionar 
um maior acesso ao comércio e ao 
investimento, bem como assistência à 
reconstrução e à modernização das 
infraestruturas, em estreita correlação com 
reformas políticas e económicas 
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infraestruturas, em estreita correlação com 
reformas políticas e económicas 
progressivas;

progressivas;

Or. en

Alteração 190
Cristian Dan Preda

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que, à medida que a UE
se debate com uma visão renovada sobre a 
gestão da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao seu 
papel nesse domínio para procurar obter 
uma maior influência no diálogo político 
e estratégico com a UE; salienta, por outro 
lado, a importância de um quadro político 
que promova a inclusão democrática, 
política e socioeconómica, enquanto 
fatores que se reforçam mutuamente; está 
convicto de que, enquanto não entrarem em
vigor as condições prévias para a 
negociação de acordos de comércio livre 
abrangentes e aprofundados, condicionados 
ao progresso democrático, a UE deve 
proporcionar um maior acesso ao comércio 
e ao investimento, bem como assistência à 
reconstrução e à modernização das 
infraestruturas, em estreita correlação com 
reformas políticas e económicas 
progressivas;

8. Considera que, à medida que a UE 
elabora uma visão renovada sobre a gestão 
da migração e da assistência aos 
refugiados, o envolvimento dos parceiros 
da região do Médio Oriente e do Norte de 
África na aplicação de soluções comuns 
para abordar questões como a migração 
irregular, o tráfico de seres humanos e o 
terrorismo deve ser a principal prioridade; 
salienta a importância de um quadro 
político que promova a inclusão 
democrática, política e socioeconómica, 
enquanto fatores que se reforçam 
mutuamente; está convicto de que, 
enquanto não entrarem em vigor as 
condições prévias para a negociação de 
acordos de comércio livre abrangentes e 
aprofundados, condicionados ao progresso 
democrático, a UE deve proporcionar um 
maior acesso ao comércio e ao 
investimento, bem como assistência à 
reconstrução e à modernização das 
infraestruturas, em estreita correlação com 
reformas políticas e económicas 
progressivas;

Or. en

Alteração 191
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre a 
gestão da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao seu 
papel nesse domínio para procurar obter 
uma maior influência no diálogo político e 
estratégico com a UE; salienta, por outro 
lado, a importância de um quadro político 
que promova a inclusão democrática, 
política e socioeconómica, enquanto 
fatores que se reforçam mutuamente; está 
convicto de que, enquanto não entrarem em 
vigor as condições prévias para a 
negociação de acordos de comércio livre 
abrangentes e aprofundados, condicionados 
ao progresso democrático, a UE deve 
proporcionar um maior acesso ao comércio 
e ao investimento, bem como assistência à 
reconstrução e à modernização das 
infraestruturas, em estreita correlação com 
reformas políticas e económicas 
progressivas;

8. Considera que, uma vez que a UE 
não é capaz de elaborar uma visão 
prospetiva, baseada nos direitos e 
centrada nas pessoas para a sua política 
em matéria de migração e de asilo, existe 
um risco cada vez maior de que alguns 
países da região possam recorrer à 
contenção da migração e ao seu papel 
nesse domínio para procurar obter uma 
maior influência no diálogo político e 
estratégico com a UE, deixando de parte 
as prioridades em matéria de direitos 
humanos e democracia; salienta, por outro 
lado, a importância de um quadro político 
que promova a inclusão democrática, 
política e socioeconómica, enquanto 
fatores que se reforçam mutuamente; está 
convicto de que, enquanto não entrarem em 
vigor as condições prévias para a 
negociação de acordos de comércio livre 
abrangentes e aprofundados, condicionados 
ao progresso democrático, a UE deve 
proporcionar um maior acesso ao comércio 
e ao investimento, bem como assistência à 
reconstrução e à modernização das 
infraestruturas, em estreita correlação com 
reformas políticas e económicas 
progressivas;

Or. en

Alteração 192
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre a 

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre a 
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gestão da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao seu 
papel nesse domínio para procurar obter 
uma maior influência no diálogo político e 
estratégico com a UE; salienta, por outro 
lado, a importância de um quadro político 
que promova a inclusão democrática, 
política e socioeconómica, enquanto 
fatores que se reforçam mutuamente; está 
convicto de que, enquanto não entrarem em 
vigor as condições prévias para a 
negociação de acordos de comércio livre 
abrangentes e aprofundados, condicionados 
ao progresso democrático, a UE deve 
proporcionar um maior acesso ao comércio 
e ao investimento, bem como assistência à 
reconstrução e à modernização das 
infraestruturas, em estreita correlação com 
reformas políticas e económicas 
progressivas;

gestão da migração e da assistência aos 
refugiados que reflita os objetivos dos 
Estados-Membros, cria um risco cada vez 
maior de que alguns países da região 
possam recorrer à contenção da migração e 
ao seu papel nesse domínio para procurar 
obter uma maior influência no diálogo 
político e estratégico com a UE e com os 
Estados-Membros; salienta, por outro lado, 
a importância de um quadro político que 
promova a inclusão democrática, política e 
socioeconómica, enquanto fatores que se 
reforçam mutuamente; está convicto de 
que, enquanto não entrarem em vigor as 
condições prévias para a negociação de 
acordos de comércio livre abrangentes e 
aprofundados, condicionados ao progresso 
democrático, a UE deve proporcionar um 
maior acesso ao comércio e ao 
investimento, bem como assistência à 
reconstrução e à modernização das 
infraestruturas, em estreita correlação com 
reformas políticas e económicas 
progressivas;

Or. en

Alteração 193
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre a 
gestão da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao seu 
papel nesse domínio para procurar obter 
uma maior influência no diálogo político e 
estratégico com a UE; salienta, por outro 
lado, a importância de um quadro político 
que promova a inclusão democrática, 
política e socioeconómica, enquanto 

8. Considera que, à medida que a UE 
se debate com uma visão renovada sobre a 
gestão da migração e da assistência aos 
refugiados, existe um risco cada vez maior 
de que alguns países da região possam 
recorrer à contenção da migração e ao seu 
papel nesse domínio para procurar obter 
uma maior influência no diálogo político e 
estratégico com a UE; manifesta a sua 
preocupação com a possível 
instrumentalização da política externa da 
UE enquanto «gestão das migrações» e 
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fatores que se reforçam mutuamente; está 
convicto de que, enquanto não entrarem em 
vigor as condições prévias para a 
negociação de acordos de comércio livre 
abrangentes e aprofundados, condicionados 
ao progresso democrático, a UE deve 
proporcionar um maior acesso ao comércio 
e ao investimento, bem como assistência à 
reconstrução e à modernização das 
infraestruturas, em estreita correlação com 
reformas políticas e económicas 
progressivas;

salienta que todas as tentativas de 
colaboração com países da região do 
Médio Oriente e do Norte de África, 
incluindo países de origem e de trânsito, 
no domínio da migração devem ser 
associadas a uma melhoria da situação 
dos direitos humanos nesses países e estar 
em conformidade com os direitos 
humanos e o direito aplicável aos 
refugiados a nível internacional; salienta, 
por outro lado, a importância de um quadro 
político que promova a inclusão 
democrática, política e socioeconómica, 
enquanto fatores que se reforçam 
mutuamente; está convicto de que, 
enquanto não entrarem em vigor as 
condições prévias para a negociação de 
acordos de comércio livre abrangentes e 
aprofundados, condicionados ao progresso 
democrático, a UE deve proporcionar um 
maior acesso ao comércio e ao 
investimento, bem como assistência à 
reconstrução e à modernização das 
infraestruturas, em estreita correlação com 
reformas políticas e económicas 
progressivas;

Or. en

Alteração 194
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Reitera que a promoção e a 
proteção dos direitos humanos, da 
democracia e do Estado de direito estão 
entre os princípios fundamentais da 
política externa da UE, conforme 
articulado no artigo 21.º do TUE; salienta 
que a promoção e a proteção desses 
direitos e princípios nunca pode ser ou 
tornar-se secundária em relação aos 
interesses económicos nacionais, 
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incluindo o comércio de armas; insta, 
neste contexto, a um embargo ao 
armamento nos países do Médio Oriente 
que estejam envolvidos em intervenções 
militares, quer fora dos seus territórios, 
quer contra as próprias populações;

Or. en

Alteração 195
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 8-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-B. Manifesta a sua preocupação com 
as vendas efetuadas por Estados-
Membros da UE de tecnologias de 
vigilância utilizadas para repressão 
interna pelos governos de vários países do 
Médio Oriente; reitera a sua posição, 
estabelecida no relatório sobre a proposta 
de regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho que cria um regime da União 
de controlo das exportações, 
transferências, corretagem, assistência 
técnica e trânsito de produtos de dupla 
utilização, adotado em 18 de janeiro de 
2018; insta os Estados-Membros da UE a 
darem a máxima importância a este 
documento para tentarem chegar a 
acordo no Conselho;

Or. en

Alteração 196
James Carver

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração
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9. Salienta o risco de a UE perder a 
capacidade para produzir um impacto 
político, devido à falta de harmonização 
entre a ação da UE para a região e a 
abordagem seguida pelos Estados-
Membros através das relações bilaterais; 
congratula-se, neste contexto, com a 
proposta do Presidente da Comissão de 
ultrapassar a unanimidade no processo de 
tomada de decisão do Conselho em 
matéria de assuntos externos, uma vez 
que poderia ajudar a UE a falar a uma só 
voz nas suas relações externas e a exercer 
uma maior influência;

Suprimido

Or. en

Alteração 197
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta o risco de a UE perder a 
capacidade para produzir um impacto 
político, devido à falta de harmonização 
entre a ação da UE para a região e a 
abordagem seguida pelos Estados-
Membros através das relações bilaterais; 
congratula-se, neste contexto, com a 
proposta do Presidente da Comissão de 
ultrapassar a unanimidade no processo de 
tomada de decisão do Conselho em 
matéria de assuntos externos, uma vez 
que poderia ajudar a UE a falar a uma só 
voz nas suas relações externas e a exercer 
uma maior influência;

Suprimido

Or. en

Alteração 198
Francisco José Millán Mon
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Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta o risco de a UE perder a 
capacidade para produzir um impacto 
político, devido à falta de harmonização 
entre a ação da UE para a região e a 
abordagem seguida pelos Estados-
Membros através das relações bilaterais; 
congratula-se, neste contexto, com a 
proposta do Presidente da Comissão de 
ultrapassar a unanimidade no processo de 
tomada de decisão do Conselho em 
matéria de assuntos externos, uma vez 
que poderia ajudar a UE a falar a uma só 
voz nas suas relações externas e a exercer 
uma maior influência;

9. Salienta a importância e a 
profundidade das ligações entre vários 
Estados-Membros e muitos países do 
Mediterrâneo meridional; sublinha que a 
UE, nas suas relações com os países do 
Mediterrâneo, deve ter em conta e 
reforçar a riqueza e a profundidade destas 
ligações;

Or. en

Alteração 199
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta o risco de a UE perder a 
capacidade para produzir um impacto 
político, devido à falta de harmonização 
entre a ação da UE para a região e a 
abordagem seguida pelos Estados-
Membros através das relações bilaterais;
congratula-se, neste contexto, com a 
proposta do Presidente da Comissão de 
ultrapassar a unanimidade no processo de 
tomada de decisão do Conselho em matéria 
de assuntos externos, uma vez que poderia 
ajudar a UE a falar a uma só voz nas suas 
relações externas e a exercer uma maior 
influência;

9. Salienta que a ação da UE deve ser 
sempre consentânea com as ações dos
Estados-Membros; deplora, neste contexto, 
a proposta do Presidente da Comissão de 
ultrapassar a unanimidade no processo de 
tomada de decisão do Conselho em matéria 
de assuntos externos;

Or. en
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Alteração 200
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta o risco de a UE perder a 
capacidade para produzir um impacto 
político, devido à falta de harmonização 
entre a ação da UE para a região e a 
abordagem seguida pelos Estados-
Membros através das relações bilaterais;
congratula-se, neste contexto, com a 
proposta do Presidente da Comissão de 
ultrapassar a unanimidade no processo de 
tomada de decisão do Conselho em matéria 
de assuntos externos, uma vez que poderia 
ajudar a UE a falar a uma só voz nas suas 
relações externas e a exercer uma maior 
influência;

9. Salienta que a ação da UE para a 
região e a abordagem seguida pelos 
Estados-Membros podem divergir 
legitimamente; condena, neste contexto, a 
proposta do Presidente da Comissão de 
ultrapassar a unanimidade no processo de 
tomada de decisão do Conselho em matéria 
de assuntos externos;

Or. fr

Alteração 201
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta o risco de a UE perder a 
capacidade para produzir um impacto 
político, devido à falta de harmonização 
entre a ação da UE para a região e a 
abordagem seguida pelos Estados-
Membros através das relações bilaterais; 
congratula-se, neste contexto, com a 
proposta do Presidente da Comissão de 
ultrapassar a unanimidade no processo de 
tomada de decisão do Conselho em 
matéria de assuntos externos, uma vez 
que poderia ajudar a UE a falar a uma só 

9. Salienta o risco de a UE perder a 
capacidade para produzir um impacto 
político, devido à falta de harmonização 
entre a ação da UE para a região e a 
abordagem seguida pelos Estados-
Membros através das relações bilaterais; 
insta os Estados-Membros da UE a 
reforçarem a coordenação das suas ações 
na região, entre eles e com a UE;
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voz nas suas relações externas e a exercer 
uma maior influência;

Or. en

Alteração 202
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta o risco de a UE perder a 
capacidade para produzir um impacto 
político, devido à falta de harmonização 
entre a ação da UE para a região e a 
abordagem seguida pelos Estados-
Membros através das relações bilaterais; 
congratula-se, neste contexto, com a 
proposta do Presidente da Comissão de 
ultrapassar a unanimidade no processo de 
tomada de decisão do Conselho em matéria 
de assuntos externos, uma vez que poderia 
ajudar a UE a falar a uma só voz nas suas 
relações externas e a exercer uma maior 
influência;

9. Salienta o risco de a UE perder a 
capacidade para produzir um impacto 
político, devido à falta de harmonização 
entre a ação da UE para a região e a 
abordagem seguida pelos Estados-
Membros através das relações bilaterais; 
constata, neste contexto, a proposta do 
Presidente da Comissão de ultrapassar a 
unanimidade no processo de tomada de 
decisão do Conselho em matéria de 
assuntos externos e encoraja os Estados-
Membros a estudar formas de agir com 
maior eficácia;

Or. en

Alteração 203
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta o risco de a UE perder a 
capacidade para produzir um impacto 
político, devido à falta de harmonização 
entre a ação da UE para a região e a 
abordagem seguida pelos Estados-
Membros através das relações bilaterais; 

9. Salienta o risco de a UE perder a 
capacidade para produzir um impacto 
político, devido ao facto de a ação da UE 
para a região se encontrar comprometida 
pelas abordagens descoordenadas e 
unilaterais seguidas pelos Estados-
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congratula-se, neste contexto, com a 
proposta do Presidente da Comissão de 
ultrapassar a unanimidade no processo de 
tomada de decisão do Conselho em matéria 
de assuntos externos, uma vez que poderia 
ajudar a UE a falar a uma só voz nas suas 
relações externas e a exercer uma maior 
influência;

Membros; congratula-se, neste contexto, 
com a proposta do Presidente da Comissão 
de ultrapassar a unanimidade no processo 
de tomada de decisão do Conselho em 
matéria de assuntos externos, uma vez que 
poderia ajudar a UE a falar a uma só voz 
nas suas relações externas e a exercer uma 
maior influência;

Or. en

Alteração 204
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta o risco de a UE perder a 
capacidade para produzir um impacto 
político, devido à falta de harmonização 
entre a ação da UE para a região e a 
abordagem seguida pelos Estados-
Membros através das relações bilaterais; 
congratula-se, neste contexto, com a 
proposta do Presidente da Comissão de 
ultrapassar a unanimidade no processo de 
tomada de decisão do Conselho em matéria 
de assuntos externos, uma vez que poderia 
ajudar a UE a falar a uma só voz nas suas 
relações externas e a exercer uma maior 
influência;

9. Salienta o risco de a UE perder a 
capacidade para produzir um impacto 
político, devido à falta de harmonização 
entre a ação da UE para a região e a 
abordagem seguida pelos Estados-
Membros através das relações bilaterais; 
congratula-se, neste contexto, com a 
proposta do Presidente da Comissão de 
ultrapassar a unanimidade no processo de 
tomada de decisão do Conselho em matéria 
de assuntos externos, uma vez que poderia 
ajudar a UE a tomar decisões mais 
estratégicas, a unir-se por detrás de uma 
estratégia clara e a exercer uma maior 
influência;

Or. en

Alteração 205
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração
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9. Salienta o risco de a UE perder a 
capacidade para produzir um impacto 
político, devido à falta de harmonização 
entre a ação da UE para a região e a 
abordagem seguida pelos Estados-
Membros através das relações bilaterais; 
congratula-se, neste contexto, com a 
proposta do Presidente da Comissão de 
ultrapassar a unanimidade no processo de 
tomada de decisão do Conselho em 
matéria de assuntos externos, uma vez que 
poderia ajudar a UE a falar a uma só voz 
nas suas relações externas e a exercer uma 
maior influência;

9. Salienta o risco de a UE perder a 
capacidade para produzir um impacto 
político, devido à falta de harmonização 
entre a ação da UE para a região e a 
abordagem seguida pelos Estados-
Membros através das relações bilaterais; 
congratula-se, neste contexto, com a 
proposta do Presidente da Comissão de 
ultrapassar a unanimidade no processo de 
tomada de decisão em determinados 
domínios da política externa e de 
segurança comum, uma vez que poderia 
ajudar a UE a falar a uma só voz nas suas 
relações externas e a exercer uma maior 
influência; considera que o envolvimento 
mais profundo dos Estados-Membros na 
PEV, conforme previsto na revisão da 
PEV de 2015, embora positivo, deve ser 
concretizado de forma mais eficaz; 
observa, a este respeito, a necessidade de 
incluir uma análise das políticas dos 
Estados-Membros nos relatórios sobre as 
relações da UE com os países da região;

Or. en

Alteração 206
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Manifesta a sua preocupação com 
a contínua exportação de armas e 
equipamentos de segurança por Estados-
Membros para autoridades da região que 
não respeitam os direitos humanos nem o 
direito humanitário internacional; exorta 
os Estados-Membros a cumprirem 
estritamente a Posição Comum da UE 
relativa às exportações de armas, que 
prevê, nomeadamente, que os pedidos de 
licenças de exportação devem ser 
indeferidos caso haja risco manifesto de a 
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tecnologia ou o equipamento militar a 
exportar serem suscetíveis de utilização 
para fins de repressão interna ou para 
praticar violações graves do direito 
humanitário internacional; insta a VP/AR 
a apresentar ao Parlamento uma síntese 
pormenorizada das exportações de armas 
dos Estados-Membros para a região do 
Médio Oriente e do Norte de África;

Or. en

Alteração 207
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Lamenta que a narrativa interna 
em alguns Estados-Membros da UE no 
que diz respeito aos fluxos migratórios e 
de refugiados seja contraproducente para 
o objetivo de apresentar a UE como um 
interveniente coerente e credível na 
promoção dos direitos humanos na região 
do Médio Oriente e do Norte de África;

Or. en

Alteração 208
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 9-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-B. Considera que as prioridades de 
parceria acordadas entre a UE e os países 
parceiros ao abrigo da PEV devem fazer 
referência explícita ao acordo de 
associação pertinente, nomeadamente a 
respetiva cláusula de direitos humanos, 
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garantindo que estes constituem um 
aspeto essencial e transversal das 
prioridades de parceria acordadas, a 
debater a todos os níveis, nomeadamente 
o nível político mais elevado, e não 
confinado a reuniões de subcomissões de 
nível inferior;

Or. en

Alteração 209
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 9-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-C. Entende que as reformas da 
administração pública e setoriais na 
vizinhança meridional devem ser 
prioritárias, juntamente com a luta contra 
a corrupção, e devem ser levadas a cabo 
através de um aumento dos recursos 
financeiros, do reforço das capacidades e 
de uma cooperação mais estreita com os 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 210
James Carver

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apela a uma maior participação 
da sociedade civil local na identificação 
das necessidades dos países parceiros; 
congratula-se com os esforços envidados 
pelo SEAE e pela Comissão no sentido de 
aumentar a participação da sociedade 
civil e de incluir o setor privado, e 

Suprimido
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encoraja-os a fazer mais a este respeito; 
considera que a UE deve agilizar o acesso 
aos fundos disponíveis para as 
organizações de menor dimensão da 
sociedade civil, racionalizar os processos 
de candidatura e centrar-se nas 
organizações da sociedade civil (OSC) 
locais; salienta que os interlocutores das 
OSC locais têm a sensação de que a UE 
dedica mais atenção às OSC 
internacionais de grande dimensão; insta 
a UE a investir mais recursos a fim de 
promover o reforço das capacidades das 
OSC locais e facilitar a criação de 
parcerias mais estreitas entre elas e as 
OSC internacionais de grande dimensão, 
com vista a aumentar a apropriação a 
nível local;

Or. en

Alteração 211
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apela a uma maior participação da 
sociedade civil local na identificação das 
necessidades dos países parceiros; 
congratula-se com os esforços envidados 
pelo SEAE e pela Comissão no sentido de 
aumentar a participação da sociedade civil 
e de incluir o setor privado, e encoraja-os a 
fazer mais a este respeito; considera que a 
UE deve agilizar o acesso aos fundos 
disponíveis para as organizações de menor 
dimensão da sociedade civil, racionalizar 
os processos de candidatura e centrar-se 
nas organizações da sociedade civil (OSC) 
locais; salienta que os interlocutores das 
OSC locais têm a sensação de que a UE 
dedica mais atenção às OSC internacionais 
de grande dimensão; insta a UE a investir 

10. Apela a uma participação mais 
estreita e mais genuína da sociedade civil 
local e dos defensores dos direitos 
humanos na elaboração, aplicação e 
avaliação das prioridades de parceria e 
dos quadros únicos de apoio com os países 
parceiros e no diálogo bilateral com as 
autoridades nacionais e locais; 
congratula-se com os esforços envidados 
pelo SEAE e pela Comissão no sentido de 
aumentar a participação da sociedade civil 
e de incluir o setor privado, e encoraja-os a 
fazer mais a este respeito; salienta a 
necessidade de garantir a participação de 
uma sociedade civil verdadeiramente 
independente, incluindo grupos não 
registados, bem como dos interlocutores 
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mais recursos a fim de promover o reforço 
das capacidades das OSC locais e facilitar 
a criação de parcerias mais estreitas entre 
elas e as OSC internacionais de grande
dimensão, com vista a aumentar a 
apropriação a nível local;

situados em zonas remotas e rurais;
considera que a UE se deve abster de 
comunicar através de agências 
controladas pelo governo e que deve 
agilizar o acesso aos fundos disponíveis 
para as organizações de menor dimensão 
da sociedade civil, racionalizar os 
processos de candidatura e centrar-se nas 
organizações da sociedade civil (OSC) 
locais, evitando as ONG organizadas 
pelos governos (ONGOG); salienta que os 
interlocutores das OSC locais têm a 
sensação de que a UE dedica mais atenção 
às OSC internacionais de grande dimensão; 
insta a UE a investir mais recursos a fim de 
promover o reforço das capacidades das 
OSC locais e facilitar a criação de parcerias 
mais estreitas entre elas e as OSC 
internacionais de grande dimensão, com 
vista a aumentar a apropriação a nível 
local; solicita que o apoio financeiro 
direto às organizações da sociedade civil 
independentes seja afetado de forma clara 
e garantido na programação da 
assistência à UE;

Or. en

Alteração 212
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apela a uma maior participação da 
sociedade civil local na identificação das 
necessidades dos países parceiros; 
congratula-se com os esforços envidados 
pelo SEAE e pela Comissão no sentido de 
aumentar a participação da sociedade civil 
e de incluir o setor privado, e encoraja-os a 
fazer mais a este respeito; considera que a 
UE deve agilizar o acesso aos fundos 
disponíveis para as organizações de menor 
dimensão da sociedade civil, racionalizar 

10. Apela a uma maior participação da 
sociedade civil local, incluindo os 
defensores dos direitos humanos, na 
identificação das necessidades dos países 
parceiros; congratula-se com os esforços 
envidados pelo SEAE e pela Comissão no 
sentido de aumentar a participação da 
sociedade civil e de incluir o setor privado, 
e encoraja-os a fazer mais a este respeito; 
salienta a necessidade de garantir a 
participação de uma sociedade civil 
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os processos de candidatura e centrar-se 
nas organizações da sociedade civil (OSC) 
locais; salienta que os interlocutores das 
OSC locais têm a sensação de que a UE 
dedica mais atenção às OSC internacionais 
de grande dimensão; insta a UE a investir 
mais recursos a fim de promover o reforço 
das capacidades das OSC locais e facilitar 
a criação de parcerias mais estreitas entre 
elas e as OSC internacionais de grande 
dimensão, com vista a aumentar a 
apropriação a nível local;

verdadeiramente independente, incluindo 
grupos de direitos humanos não 
registados, e lamenta que este seja 
particularmente prejudicada quando o 
diálogo e o apoio passam por agências
controladas pelo governo; considera que a 
UE deve facilitar o acesso aos fundos 
disponíveis para as organizações locais de 
menor dimensão da sociedade civil, 
incluindo os parceiros sociais, e 
racionalizar os processos de candidatura; 
salienta que os interlocutores das OSC 
locais têm a sensação de que a UE dedica 
mais atenção às OSC internacionais de 
grande dimensão; insta a UE a investir 
mais recursos a fim de promover o reforço 
das capacidades das OSC locais e facilitar 
a criação de parcerias mais estreitas entre 
elas e as OSC internacionais de grande 
dimensão, bem como a melhorar a 
capacidade dos parceiros sociais para 
manter o diálogo social com o governo, 
com vista a aumentar a apropriação a nível 
local;

Or. en

Alteração 213
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apela a uma maior participação da 
sociedade civil local na identificação das 
necessidades dos países parceiros; 
congratula-se com os esforços envidados 
pelo SEAE e pela Comissão no sentido de 
aumentar a participação da sociedade civil 
e de incluir o setor privado, e encoraja-os a 
fazer mais a este respeito; considera que a 
UE deve agilizar o acesso aos fundos 
disponíveis para as organizações de menor 
dimensão da sociedade civil, racionalizar 
os processos de candidatura e centrar-se 

10. Observa o potencial para uma 
maior participação da sociedade civil local 
na identificação das necessidades dos 
países parceiros; congratula-se com os 
esforços envidados pelo SEAE e pela 
Comissão no sentido de aumentar a 
participação da sociedade civil e de incluir 
o setor privado, e encoraja-os a fazer mais 
a este respeito; considera que a UE deve 
agilizar o acesso aos fundos disponíveis 
para as organizações de menor dimensão 
da sociedade civil, racionalizar os 
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nas organizações da sociedade civil (OSC) 
locais; salienta que os interlocutores das 
OSC locais têm a sensação de que a UE 
dedica mais atenção às OSC internacionais 
de grande dimensão; insta a UE a investir 
mais recursos a fim de promover o reforço 
das capacidades das OSC locais e facilitar 
a criação de parcerias mais estreitas entre 
elas e as OSC internacionais de grande 
dimensão, com vista a aumentar a 
apropriação a nível local;

processos de candidatura e centrar-se nas 
organizações da sociedade civil (OSC) 
locais, após procedimentos de veto 
rigorosos, e nas organizações de 
beneficiários que subscrevem plenamente 
os valores e objetivos da UE; salienta que 
os interlocutores das OSC locais têm a 
sensação de que a UE dedica mais atenção 
às OSC internacionais de grande dimensão; 
insta a UE a investir mais recursos a fim de 
promover o reforço das capacidades das 
OSC locais e facilitar a criação de parcerias 
mais estreitas entre elas e as OSC 
internacionais de grande dimensão, com 
vista a aumentar a apropriação a nível 
local;

Or. en

Alteração 214
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apela a uma maior participação da 
sociedade civil local na identificação das 
necessidades dos países parceiros; 
congratula-se com os esforços envidados 
pelo SEAE e pela Comissão no sentido de 
aumentar a participação da sociedade civil 
e de incluir o setor privado, e encoraja-os a 
fazer mais a este respeito; considera que a 
UE deve agilizar o acesso aos fundos 
disponíveis para as organizações de menor 
dimensão da sociedade civil, racionalizar 
os processos de candidatura e centrar-se 
nas organizações da sociedade civil (OSC) 
locais; salienta que os interlocutores das 
OSC locais têm a sensação de que a UE 
dedica mais atenção às OSC internacionais 
de grande dimensão; insta a UE a investir 
mais recursos a fim de promover o reforço 
das capacidades das OSC locais e facilitar 
a criação de parcerias mais estreitas entre 

10. Apela a uma maior participação da 
sociedade civil local na identificação das 
necessidades dos países parceiros, desde 
que se trate efetivamente da sociedade 
civil e não de associações artificiais 
financiadas a partir do estrangeiro, o que 
vicia completamente a sua pretensão de 
representar a sociedade civil; congratula-
se com os esforços envidados pelo SEAE e 
pela Comissão no sentido de aumentar a 
participação da sociedade civil e de incluir 
o setor privado, e encoraja-os a fazer mais 
a este respeito; considera que a UE deve 
agilizar o acesso aos fundos disponíveis 
para as organizações de menor dimensão 
da sociedade civil, racionalizar os 
processos de candidatura e centrar-se nas 
organizações da sociedade civil (OSC) 
locais, desde que se ocupem unicamente 
de atividades de verdadeira beneficência e 
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elas e as OSC internacionais de grande 
dimensão, com vista a aumentar a 
apropriação a nível local;

não se imiscuam na política, papel que 
cabe às pessoas que participam 
formalmente na vida política do seu país; 
salienta que os interlocutores das OSC 
locais têm a sensação de que a UE dedica 
mais atenção às OSC internacionais de 
grande dimensão; insta a UE a investir 
mais recursos a fim de promover o reforço 
das capacidades das OSC locais e facilitar 
a criação de parcerias mais estreitas entre 
elas e as OSC internacionais de grande 
dimensão, com vista a aumentar a 
apropriação a nível local;

Or. fr

Alteração 215
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apela a uma maior participação da 
sociedade civil local na identificação das 
necessidades dos países parceiros; 
congratula-se com os esforços envidados 
pelo SEAE e pela Comissão no sentido de 
aumentar a participação da sociedade civil 
e de incluir o setor privado, e encoraja-os a 
fazer mais a este respeito; considera que a 
UE deve agilizar o acesso aos fundos 
disponíveis para as organizações de menor 
dimensão da sociedade civil, racionalizar 
os processos de candidatura e centrar-se 
nas organizações da sociedade civil (OSC) 
locais; salienta que os interlocutores das 
OSC locais têm a sensação de que a UE 
dedica mais atenção às OSC internacionais 
de grande dimensão; insta a UE a investir 
mais recursos a fim de promover o reforço 
das capacidades das OSC locais e facilitar 
a criação de parcerias mais estreitas entre 
elas e as OSC internacionais de grande 
dimensão, com vista a aumentar a 
apropriação a nível local;

10. Apela a uma maior participação da 
sociedade civil local na identificação das 
necessidades dos países parceiros; 
congratula-se com os esforços envidados 
pelo SEAE e pela Comissão no sentido de 
aumentar a participação da sociedade civil 
e de incluir o setor privado e encoraja-os a 
fazer mais a este respeito; salienta a 
necessidade de garantir a participação de 
uma sociedade civil verdadeiramente 
independente, incluindo grupos de 
direitos humanos não registados e 
defensores dos direitos humanos, e 
lamenta que este seja particularmente 
prejudicada quando o diálogo e o apoio 
passam por agências controladas pelo 
governo; considera que a UE deve agilizar 
o acesso aos fundos disponíveis para as 
organizações de menor dimensão da 
sociedade civil, racionalizar os processos 
de candidatura e centrar-se nas 
organizações da sociedade civil (OSC) 
locais; salienta que os interlocutores das 
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OSC locais têm a sensação de que a UE 
dedica mais atenção às OSC internacionais 
de grande dimensão; insta a UE a investir 
mais recursos a fim de promover o reforço 
das capacidades das OSC locais e facilitar 
a criação de parcerias mais estreitas entre 
elas e as OSC internacionais de grande 
dimensão, com vista a aumentar a 
apropriação a nível local;

Or. en

Alteração 216
Cristian Dan Preda

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Apela a uma maior participação da 
sociedade civil local na identificação das 
necessidades dos países parceiros; 
congratula-se com os esforços envidados 
pelo SEAE e pela Comissão no sentido de 
aumentar a participação da sociedade civil 
e de incluir o setor privado, e encoraja-os a 
fazer mais a este respeito; considera que a 
UE deve agilizar o acesso aos fundos 
disponíveis para as organizações de menor 
dimensão da sociedade civil, racionalizar 
os processos de candidatura e centrar-se 
nas organizações da sociedade civil (OSC) 
locais; salienta que os interlocutores das 
OSC locais têm a sensação de que a UE 
dedica mais atenção às OSC internacionais 
de grande dimensão; insta a UE a investir 
mais recursos a fim de promover o reforço 
das capacidades das OSC locais e facilitar 
a criação de parcerias mais estreitas entre 
elas e as OSC internacionais de grande 
dimensão, com vista a aumentar a 
apropriação a nível local;

10. Apela a uma maior inclusividade e 
a uma maior participação da sociedade 
civil local na identificação das 
necessidades dos países parceiros; 
congratula-se com os esforços envidados 
pelo SEAE e pela Comissão no sentido de 
aumentar a participação da sociedade civil 
e de incluir o setor privado, e encoraja-os a 
fazer mais a este respeito; considera que a 
UE deve agilizar o acesso aos fundos 
disponíveis para as organizações de menor 
dimensão da sociedade civil, racionalizar 
os processos de candidatura e centrar-se 
nas organizações da sociedade civil (OSC) 
locais; salienta que os interlocutores das 
OSC locais têm a sensação de que a UE 
dedica mais atenção às OSC internacionais 
de grande dimensão; insta a UE a investir 
mais recursos a fim de promover o reforço 
das capacidades das OSC locais e facilitar 
a criação de parcerias mais estreitas entre 
elas e as OSC internacionais de grande 
dimensão, com vista a aumentar a 
apropriação a nível local;

Or. en
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Alteração 217
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Congratula-se com os esforços 
continuados do Fundo Europeu para a 
Democracia no sentido de promover a 
democracia e do respeito dos direitos e das 
liberdades fundamentais na vizinhança 
meridional da UE; reconhece os riscos 
enfrentados pelos defensores dos direitos 
humanos, nomeadamente pelas mulheres 
defensoras dos direitos humanos que 
enfrentam riscos e ameaças específicos 
devido ao seu género, e insta o SEAE e os 
Estados-Membros a dedicarem-lhes 
especial atenção nas Orientações da UE 
relativas aos defensores dos direitos 
humanos; sublinha a necessidade de uma 
forte coordenação da UE no seu 
envolvimento com as autoridades dos 
países da região do Médio Oriente e do 
Norte de África no que diz respeito aos 
defensores dos direitos humanos e à 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 218
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Sublinha que o reforço das 
autoridades locais contribui para a 
difusão da democracia e dos princípios do 
Estado de direito; insta, por conseguinte, 
à promoção dos processos de 
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descentralização e à capacitação das 
regiões através de um aumento da 
autonomia local; incentiva e apoia as 
parcerias com os Estados-Membros da 
União, bem como os projetos de 
cooperação descentralizada realizados 
pelas autoridades locais dos Estados-
Membros, que possibilitam o 
desenvolvimento da governação 
municipal e regional nos países da região;

Or. fr

Alteração 219
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Sublinha que, para que qualquer 
transformação política seja plenamente 
sustentável, é importante e necessário 
fazer as pazes com o passado, e salienta, a 
este respeito, o trabalho importante da 
Comissão independente «Verdade e 
Dignidade» da Tunísia;

Or. en

Alteração 220
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Recorda a importância de 
assegurar uma visibilidade adequada dos 
esforços envidados pela UE e da 
assistência prestada, bem como do 
investimento realizado pela UE na região;

Suprimido
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Or. fr

Alteração 221
James Carver

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Recorda a importância de 
assegurar uma visibilidade adequada dos 
esforços envidados pela UE e da 
assistência prestada, bem como do 
investimento realizado pela UE na região;

Suprimido

Or. en

Alteração 222
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Recorda a importância de assegurar 
uma visibilidade adequada dos esforços 
envidados pela UE e da assistência 
prestada, bem como do investimento 
realizado pela UE na região;

11. Recorda a importância de assegurar 
uma visibilidade adequada dos esforços 
envidados pela UE e da assistência 
prestada, bem como do investimento 
realizado pela UE na região; insta, em 
especial, à reinstituição do mandato de 
um Representante Especial da UE para o 
Sul do Mediterrâneo, que chefiaria a 
relação da UE com a região, conferindo 
maior visibilidade à UE;

Or. en

Alteração 223
Brando Benifei

Proposta de resolução
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N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Recorda a importância de assegurar 
uma visibilidade adequada dos esforços 
envidados pela UE e da assistência 
prestada, bem como do investimento 
realizado pela UE na região;

11. Recorda a importância de assegurar 
uma visibilidade adequada dos esforços 
envidados pela UE e da assistência 
prestada, bem como do investimento 
realizado pela UE na região, com base 
num reforço da comunicação estratégica, 
na diplomacia pública, nos contactos 
entre povos, na diplomacia cultural, na 
cooperação no domínio educativo e 
académico e nas atividades de 
sensibilização que promovam os valores 
da União;

Or. en

Alteração 224
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que, com vista a 
aumentar a capacidade da UE para 
produzir um impacto político e estratégico 
e promover a apropriação e um amplo 
apoio por parte dos países beneficiários, 
cada delegação da UE deve criar 
conselhos consultivos de alto nível que 
incluam líderes económicos, culturais, 
dos meios de comunicação social, do 
mundo académico e da sociedade civil do 
país em causa e que deem o seu 
contributo no que diz respeito às 
prioridades políticas e à arquitetura 
política concebida pela UE;

Suprimido

Or. fr

Alteração 225
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Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que, com vista a 
aumentar a capacidade da UE para 
produzir um impacto político e estratégico 
e promover a apropriação e um amplo 
apoio por parte dos países beneficiários, 
cada delegação da UE deve criar 
conselhos consultivos de alto nível que 
incluam líderes económicos, culturais, 
dos meios de comunicação social, do 
mundo académico e da sociedade civil do 
país em causa e que deem o seu 
contributo no que diz respeito às 
prioridades políticas e à arquitetura 
política concebida pela UE;

Suprimido

Or. en

Alteração 226
James Carver

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que, com vista a 
aumentar a capacidade da UE para 
produzir um impacto político e estratégico 
e promover a apropriação e um amplo 
apoio por parte dos países beneficiários, 
cada delegação da UE deve criar 
conselhos consultivos de alto nível que 
incluam líderes económicos, culturais, 
dos meios de comunicação social, do 
mundo académico e da sociedade civil do 
país em causa e que deem o seu 
contributo no que diz respeito às 
prioridades políticas e à arquitetura 
política concebida pela UE;

Suprimido
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Or. en

Alteração 227
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que, com vista a 
aumentar a capacidade da UE para 
produzir um impacto político e estratégico 
e promover a apropriação e um amplo 
apoio por parte dos países beneficiários, 
cada delegação da UE deve criar 
conselhos consultivos de alto nível que 
incluam líderes económicos, culturais, 
dos meios de comunicação social, do 
mundo académico e da sociedade civil do 
país em causa e que deem o seu 
contributo no que diz respeito às 
prioridades políticas e à arquitetura 
política concebida pela UE;

12. Considera que, com vista a 
aumentar a capacidade da UE para 
produzir um impacto político e estratégico 
e promover a apropriação e um amplo 
apoio por parte dos países beneficiários, 
cada delegação da UE deve
institucionalizar a organização de 
consultas regulares com grupos de peritos 
temáticos e representantes de OSC;

Or. en

Alteração 228
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que, com vista a 
aumentar a capacidade da UE para 
produzir um impacto político e estratégico 
e promover a apropriação e um amplo 
apoio por parte dos países beneficiários, 
cada delegação da UE deve criar conselhos 
consultivos de alto nível que incluam 
líderes económicos, culturais, dos meios de 
comunicação social, do mundo académico 
e da sociedade civil do país em causa e
que deem o seu contributo no que diz 

12. Considera que, com vista a 
aumentar a capacidade da UE para 
produzir um impacto político e estratégico 
e promover a apropriação e um amplo 
apoio por parte dos países beneficiários, 
cada delegação da UE deve criar conselhos 
consultivos de alto nível que reflitam a 
diversidade social, económica e política 
do país em questão, incluam líderes 
económicos, culturais, dos meios de 
comunicação social, do mundo académico 
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respeito às prioridades políticas e à 
arquitetura política concebida pela UE;

e da sociedade civil, bem como os líderes 
mais proeminentes da juventude e os 
parceiros sociais e os principais 
defensores dos direitos humanos, que 
deem o seu contributo no que diz respeito 
às prioridades políticas e à arquitetura 
política concebida pela UE;

Or. en

Alteração 229
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que, com vista a 
aumentar a capacidade da UE para 
produzir um impacto político e estratégico 
e promover a apropriação e um amplo 
apoio por parte dos países beneficiários, 
cada delegação da UE deve criar conselhos 
consultivos de alto nível que incluam 
líderes económicos, culturais, dos meios de 
comunicação social, do mundo académico 
e da sociedade civil do país em causa e que 
deem o seu contributo no que diz respeito 
às prioridades políticas e à arquitetura 
política concebida pela UE;

12. Considera que, com vista a 
aumentar a capacidade da UE para 
produzir um impacto político e estratégico 
e promover a apropriação e um amplo 
apoio por parte dos países beneficiários, 
cada delegação da UE deve criar conselhos 
consultivos de alto nível que incluam 
líderes económicos, culturais, dos meios de 
comunicação social, do mundo académico 
e da sociedade civil do país em causa, 
incluindo os que vivem no exílio ou no 
estrangeiro, e que deem o seu contributo 
no que diz respeito às prioridades políticas 
e à arquitetura política concebida pela UE;

Or. en

Alteração 230
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Está convicto de que os jovens 13. Está convicto de que os jovens 
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devem ser o foco principal da ação da UE 
relativamente à região, com uma 
abordagem intersetorial; solicita que as
políticas relativas aos jovens sejam 
integradas em todas as políticas da União
na região do Médio Oriente e do Norte de 
África; propõe que cada delegação da UE 
crie conselhos consultivos para os jovens, 
incluindo jovens líderes políticos, 
económicos, culturais, dos meios de 
comunicação social e das OSC, a fim de
dar um contributo no que diz respeito às 
prioridades políticas, de reforçar a 
capacidade das políticas da UE para 
produzir um impacto no país e de 
introduzir um elemento adicional de 
responsabilização em matéria de opções 
políticas; exorta as famílias políticas 
europeias a empenharem-se num 
intercâmbio reforçado com os jovens 
ativistas locais dos países do Médio 
Oriente e do Norte de África, com vista a 
promover a sua capacitação, formação e 
reforço das capacidades, para permitir 
que possam candidatar-se às eleições 
locais, tornando-se novos atores de 
mudança nos respetivos países;

devem ser um foco crítico da ação da UE 
relativamente à região, com uma 
abordagem intersetorial; apoia um 
aumento das políticas relativas aos jovens 
na região do Médio Oriente e do Norte de 
África;

Or. en

Alteração 231
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Está convicto de que os jovens 
devem ser o foco principal da ação da UE 
relativamente à região, com uma 
abordagem intersetorial; solicita que as
políticas relativas aos jovens sejam 
integradas em todas as políticas da União
na região do Médio Oriente e do Norte de 
África; propõe que cada delegação da UE 
crie conselhos consultivos para os jovens, 

13. Está convicto de que os jovens 
devem ser o foco principal da ação da UE 
relativamente à região, com uma 
abordagem intersetorial; considera que 
poderá ser benéfico ponderar colocar 
maior ênfase nas políticas relativas aos 
jovens na região do Médio Oriente e do 
Norte de África, incluindo nas esferas 
política, económica, cultural, dos meios 
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incluindo jovens líderes políticos, 
económicos, culturais, dos meios de 
comunicação social e das OSC, a fim de 
dar um contributo no que diz respeito às 
prioridades políticas, de reforçar a 
capacidade das políticas da UE para 
produzir um impacto no país e de 
introduzir um elemento adicional de 
responsabilização em matéria de opções 
políticas; exorta as famílias políticas 
europeias a empenharem-se num
intercâmbio reforçado com os jovens 
ativistas locais dos países do Médio 
Oriente e do Norte de África, com vista a 
promover a sua capacitação, formação e 
reforço das capacidades, para permitir 
que possam candidatar-se às eleições 
locais, tornando-se novos atores de 
mudança nos respetivos países;

de comunicação social e das OSC e 
realizar um intercâmbio reforçado com os 
jovens ativistas locais dos países do Médio 
Oriente e do Norte de África, procurando 
apoiar a sua capacitação, para que se 
tornem novos atores de uma mudança
positiva nos respetivos países;

Or. en

Alteração 232
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Está convicto de que os jovens 
devem ser o foco principal da ação da UE 
relativamente à região, com uma 
abordagem intersetorial; solicita que as 
políticas relativas aos jovens sejam 
integradas em todas as políticas da União 
na região do Médio Oriente e do Norte de 
África; propõe que cada delegação da UE 
crie conselhos consultivos para os jovens, 
incluindo jovens líderes políticos, 
económicos, culturais, dos meios de 
comunicação social e das OSC, a fim de 
dar um contributo no que diz respeito às 
prioridades políticas, de reforçar a 
capacidade das políticas da UE para 
produzir um impacto no país e de 
introduzir um elemento adicional de 

13. Está convicto de que os jovens 
devem ser o foco principal da ação da UE 
relativamente à região, com uma 
abordagem intersetorial; solicita que as 
políticas relativas aos jovens sejam 
integradas em todas as políticas da União 
na região do Médio Oriente e do Norte de 
África; propõe que cada delegação da UE 
ofereça o seu apoio ao respetivo governo 
nacional com o lançamento de conselhos 
consultivos para os jovens, incluindo 
jovens líderes políticos, económicos, 
culturais, dos meios de comunicação social 
e das OSC, a fim de dar um contributo no 
que diz respeito às prioridades políticas e 
de introduzir um elemento adicional de 
responsabilização em matéria de opções 
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responsabilização em matéria de opções 
políticas; exorta as famílias políticas 
europeias a empenharem-se num 
intercâmbio reforçado com os jovens 
ativistas locais dos países do Médio 
Oriente e do Norte de África, com vista a 
promover a sua capacitação, formação e 
reforço das capacidades, para permitir que 
possam candidatar-se às eleições locais, 
tornando-se novos atores de mudança nos 
respetivos países;

políticas; exorta as famílias políticas 
europeias a empenharem-se num 
intercâmbio reforçado com os jovens 
ativistas locais dos países do Médio 
Oriente e do Norte de África, com vista a 
promover a sua capacitação, formação e 
reforço das capacidades, para permitir que 
possam candidatar-se às eleições locais, 
tornando-se novos atores de mudança nos 
respetivos países;

Or. en

Alteração 233
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Está convicto de que os jovens 
devem ser o foco principal da ação da UE 
relativamente à região, com uma 
abordagem intersetorial; solicita que as 
políticas relativas aos jovens sejam 
integradas em todas as políticas da União 
na região do Médio Oriente e do Norte de 
África; propõe que cada delegação da UE 
crie conselhos consultivos para os jovens, 
incluindo jovens líderes políticos, 
económicos, culturais, dos meios de 
comunicação social e das OSC, a fim de 
dar um contributo no que diz respeito às 
prioridades políticas, de reforçar a 
capacidade das políticas da UE para 
produzir um impacto no país e de 
introduzir um elemento adicional de 
responsabilização em matéria de opções 
políticas; exorta as famílias políticas 
europeias a empenharem-se num 
intercâmbio reforçado com os jovens 
ativistas locais dos países do Médio 
Oriente e do Norte de África, com vista a 
promover a sua capacitação, formação e 
reforço das capacidades, para permitir que 

13. Está convicto de que os jovens 
devem ser o foco principal da ação da UE 
relativamente à região, com uma 
abordagem intersetorial; solicita que as 
políticas relativas aos jovens sejam 
integradas em todas as políticas da União 
na região do Médio Oriente e do Norte de 
África; entende ser crucial elaborar 
soluções duradouras adequadas à escala 
do desafio do emprego dos jovens e 
sublinha a pertinência de promover o 
emprego digno, o empreendedorismo e as 
oportunidades de emprego por conta 
própria; propõe que cada delegação da UE 
crie, a par de conselhos consultivos de 
alto nível, conselhos consultivos 
específicos para os jovens, incluindo 
jovens líderes políticos, sociais, 
económicos, culturais, dos meios de 
comunicação social e das OSC, a fim de 
dar um contributo no que diz respeito às 
prioridades políticas, de reforçar a 
capacidade das políticas da UE para 
produzir um impacto no país e de 
introduzir um elemento adicional de 
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possam candidatar-se às eleições locais, 
tornando-se novos atores de mudança nos 
respetivos países;

responsabilização em matéria de opções 
políticas; exorta as famílias políticas 
europeias a empenharem-se num 
intercâmbio reforçado com os jovens 
ativistas locais dos países do Médio 
Oriente e do Norte de África, com vista a 
promover a sua capacitação, formação e 
reforço das capacidades, para permitir que 
possam candidatar-se às eleições locais, 
tornando-se novos atores de mudança nos 
respetivos países;

Or. en

Alteração 234
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Está convicto de que os jovens 
devem ser o foco principal da ação da UE 
relativamente à região, com uma 
abordagem intersetorial; solicita que as 
políticas relativas aos jovens sejam 
integradas em todas as políticas da União 
na região do Médio Oriente e do Norte de 
África; propõe que cada delegação da UE 
crie conselhos consultivos para os jovens, 
incluindo jovens líderes políticos, 
económicos, culturais, dos meios de 
comunicação social e das OSC, a fim de 
dar um contributo no que diz respeito às 
prioridades políticas, de reforçar a 
capacidade das políticas da UE para 
produzir um impacto no país e de 
introduzir um elemento adicional de 
responsabilização em matéria de opções 
políticas; exorta as famílias políticas 
europeias a empenharem-se num 
intercâmbio reforçado com os jovens 
ativistas locais dos países do Médio 
Oriente e do Norte de África, com vista a 
promover a sua capacitação, formação e 
reforço das capacidades, para permitir que 

13. Está convicto de que os jovens 
devem ser o foco principal da ação da UE 
relativamente à região, com uma 
abordagem intersetorial; solicita que as 
políticas relativas aos jovens sejam 
integradas em todas as políticas da União 
na região do Médio Oriente e do Norte de 
África; propõe que cada delegação da UE 
crie conselhos consultivos para os jovens, 
incluindo jovens líderes políticos, 
económicos, culturais, dos meios de 
comunicação social e das OSC, a fim de 
dar um contributo no que diz respeito às 
prioridades políticas, de reforçar a 
capacidade das políticas da UE para 
produzir um impacto no país e de 
introduzir um elemento adicional de 
responsabilização em matéria de opções 
políticas; exorta os intervenientes 
europeus a empenharem-se num 
intercâmbio reforçado com os jovens 
ativistas locais dos países do Médio 
Oriente e do Norte de África, com vista a 
promover a sua capacitação, formação e 
reforço das capacidades, para permitir que 
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possam candidatar-se às eleições locais, 
tornando-se novos atores de mudança nos 
respetivos países;

possam candidatar-se às eleições locais, 
tornando-se novos atores de mudança nos 
respetivos países;

Or. en

Alteração 235
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Considera que, tendo em conta as 
dificuldades socioeconómicas reveladas 
pela Primavera Árabe, a maioria das 
quais se agravou desde então, a ação da 
UE para a região deve enfatizar mais as 
políticas e as reformas destinadas a criar 
sistemas universais de proteção social 
sólidos, um desenvolvimento 
socioeconómico sustentável e a inclusão, 
com especial incidência nos grupos mais 
vulneráveis; insta a UE a investir mais 
recursos em reformas destinadas a 
melhorar a qualidade dos serviços 
essenciais para todos, como a educação e 
os cuidados de saúde, e a intensificar os 
seus esforços para reforçar o diálogo 
social, bem como para promover reformas 
legislativas de promoção da liberdade de 
associação, de reunião pacífica e de 
expressão, da liberdade de imprensa, da 
luta contra a corrupção e da garantia do 
acesso a recursos e informações, como 
ingredientes essenciais para a estabilidade 
e para uma sociedade aberta, dinâmica e 
resiliente;

Or. en

Alteração 236
Tokia Saïfi
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Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Entende que um desenvolvimento 
económico e social inclusivo que favoreça 
a criação de emprego e a empregabilidade 
dos jovens contribui para dar resposta às 
exigências de inclusão social que também 
estiveram na origem dos acontecimentos 
da Primavera Árabe; sublinha, portanto, 
que é fundamental promover a inclusão 
social, lutar contra o desemprego, 
nomeadamente dos jovens licenciados, e 
encetar reformas profundas para 
fomentar o crescimento e o emprego, por 
meio da oferta de formações mais 
adaptadas ao mercado de trabalho ou 
ainda de reformas em matéria de direitos 
laborais; apela a todas as partes para que 
mantenham o espírito de boa cooperação, 
colocando a ênfase nas reformas, com 
vista ao desenvolvimento económico e 
social sustentável, inclusivo e benéfico 
para todos;

Or. fr

Alteração 237
Patricia Lalonde

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Insta a União a apoiar 
veementemente os países da região do 
Médio Oriente e do Norte de África na 
sua luta contra o perigo do radicalismo 
religioso, ao qual os jovens desocupados 
estão particularmente expostos;

Or. en
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Alteração 238
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 13-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-B. Salienta que a abertura do setor 
privado e a maior diferenciação das 
economias pode contribuir para a tão 
necessária criação de postos de trabalho 
na região, sobretudo para os jovens e para 
as mulheres; congratula-se com os sinais 
positivos de recuperação do setor do 
turismo na região, reconhece o seu 
enorme potencial de promoção do 
crescimento sustentável e das 
oportunidades de emprego e apela a uma 
atenção e um apoio especiais da UE às 
zonas afetadas por desafios em termos de 
infraestruturas e/ou de segurança; insta a 
UE a reforçar o seu apoio aos países mais 
dispostos a progredir em termos de 
democratização, Estado de direito e 
respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais utilizando todos 
os instrumentos financeiros disponíveis 
ao seu dispor, desde a assistência 
macrofinanceira até ao Instrumento 
Europeu de Vizinhança, passando pelo 
Plano Europeu de Investimento Externo 
e, em breve, pelo Instrumento de Política 
de Vizinhança, Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional (IVDCI);

Or. en

Alteração 239
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 13-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-C. Recorda a necessidade de explorar 
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cada vez mais o potencial, amplamente 
inexplorado, da inovação e do dinamismo 
do setor privado na região; incentiva a 
UE a intensificar o diálogo e a assistência 
técnica e financeira neste sentido; 
congratula-se com iniciativas como a 
Startup Europe Mediterrnean (SEMED), 
destinadas a fazer um levantamento e 
criar uma rede entre empresas em fase de 
arranque, investidores, universidades, 
instituições de investigação e decisores 
políticos nas duas costas do Mediterrâneo, 
como uma ação fundamental para 
estimular a cooperação em matéria de 
inovação, criação de postos de trabalho e 
crescimento económico sustentável;

Or. en

Alteração 240
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 13-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-D. Salienta a importância de ligar 
todas as reformas e investimentos, bem 
como a ação da UE na região, à 
consecução dos ODS e do 
desenvolvimento sustentável em geral;

Or. en

Alteração 241
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 13-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-E. Chama a atenção para os desafios 
das alterações climáticas, da 
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desertificação e da escassez de água, que 
afetam profundamente a região; encoraja 
vivamente os decisores políticos e todos os
intervenientes, tanto da UE como da 
região do Médio Oriente e do Norte de 
África, a intensificarem as suas ações 
para lutar contra estes fenómenos; 
salienta a oportunidade de a região 
avançar na sua transição energética 
através de uma maior exploração das
fontes de energia renováveis, que detêm 
um enorme potencial económico para 
muitos dos países da região do Médio 
Oriente e do Norte de África; salienta as 
oportunidades de crescimento sustentável 
e criação de postos de trabalho que esta 
exploração traria, bem como as 
oportunidades de cooperação regional no 
domínio da energia e das alterações 
climáticas; salienta, a este respeito, a 
oportunidade que as recentes descobertas 
de reservas de gás natural no 
Mediterrâneo Oriental podem representar 
para todos os países envolvidos;

Or. en

Alteração 242
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Relembra o valor acrescentado da 
diplomacia parlamentar e dos encontros 
interparlamentares bilaterais regulares, que 
o Parlamento organiza com os seus 
homólogos da vizinhança meridional, 
enquanto instrumento de intercâmbio de 
experiências e de promoção da 
compreensão mútua; incentiva os 
parlamentos nacionais da UE a realizarem 
reuniões interparlamentares bilaterais no 
âmbito da política europeia de vizinhança; 

14. Relembra o valor acrescentado da 
diplomacia parlamentar e dos encontros 
interparlamentares bilaterais regulares, que 
o Parlamento organiza com os seus 
homólogos da vizinhança meridional, 
enquanto instrumento de intercâmbio de 
experiências e de promoção da 
compreensão mútua; incentiva os 
parlamentos nacionais da UE a realizarem 
reuniões interparlamentares bilaterais no 
âmbito da política europeia de vizinhança; 
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sublinha, uma vez mais, que os partidos 
políticos nos parlamentos nacionais e no 
Parlamento Europeu podem desempenhar 
um papel a este respeito; considera que o 
diálogo entre o Parlamento Europeu, os 
parlamentos nacionais da UE e os 
parlamentos da vizinhança meridional pode 
constituir uma excelente oportunidade para 
promover o diálogo e a cooperação 
regionais na vizinhança meridional; 
acrescenta, neste contexto, que a 
Assembleia Parlamentar da União para o 
Mediterrâneo constitui uma plataforma, na 
qual poderiam voltar a ser dinamizadas a 
integração regional e uma agenda política e 
económica ambiciosa para esta 
organização;

sublinha, uma vez mais, que os partidos 
políticos nos parlamentos nacionais e no 
Parlamento Europeu podem desempenhar 
um papel a este respeito; considera que o 
diálogo entre o Parlamento Europeu, os 
parlamentos nacionais da UE e os 
parlamentos da vizinhança meridional pode 
constituir uma excelente oportunidade para 
promover o diálogo e a cooperação 
regionais na vizinhança 
meridional; observa com pesar, porém, 
que a Assembleia Parlamentar da União 
para o Mediterrâneo ainda não cumpriu as 
expectativas de ser uma plataforma na qual 
poderiam ser dinamizadas a integração 
regional e uma agenda política e 
económica ambiciosa para esta 
organização; manifesta a sua preocupação 
com a duplicação institucional da 
Assembleia Parlamentar da União para o 
Mediterrâneo e da Assembleia 
Parlamentar para o Mediterrâneo e 
entende que o diálogo interparlamentar 
em torno do Mediterrâneo ganharia em 
termos de eficiência, visibilidade e 
finalidade com a fusão de ambas as 
instituições; lamenta também que a 
Assembleia Parlamentar da União para o 
Mediterrâneo tenha sido colocada no 
âmbito regional da União para o 
Mediterrâneo e apela a uma maior 
transparência e supervisão parlamentar 
das atividades desta última, 
nomeadamente os seus projetos 
identificados como sendo da União para o 
Mediterrâneo;

Or. en

Alteração 243
Cristian Dan Preda

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração
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14. Relembra o valor acrescentado da 
diplomacia parlamentar e dos encontros 
interparlamentares bilaterais regulares, que 
o Parlamento organiza com os seus 
homólogos da vizinhança meridional, 
enquanto instrumento de intercâmbio de 
experiências e de promoção da 
compreensão mútua; incentiva os 
parlamentos nacionais da UE a realizarem 
reuniões interparlamentares bilaterais no 
âmbito da política europeia de vizinhança; 
sublinha, uma vez mais, que os partidos 
políticos nos parlamentos nacionais e no 
Parlamento Europeu podem desempenhar 
um papel a este respeito; considera que o 
diálogo entre o Parlamento Europeu, os 
parlamentos nacionais da UE e os 
parlamentos da vizinhança meridional pode 
constituir uma excelente oportunidade para 
promover o diálogo e a cooperação 
regionais na vizinhança meridional; 
acrescenta, neste contexto, que a 
Assembleia Parlamentar da União para o 
Mediterrâneo constitui uma plataforma, na 
qual poderiam voltar a ser dinamizadas a 
integração regional e uma agenda política e 
económica ambiciosa para esta 
organização;

14. Relembra o valor acrescentado da 
diplomacia parlamentar e dos encontros 
interparlamentares bilaterais regulares, que 
o Parlamento organiza com os seus 
homólogos da vizinhança meridional, 
enquanto instrumento de intercâmbio de 
experiências e de promoção da 
compreensão mútua; salienta a 
importância das comissões parlamentares 
conjuntas neste contexto como 
instrumento único para formular políticas 
conjuntas ambiciosas entre a UE e os seus 
parceiros mais próximos; incentiva os 
parlamentos nacionais da UE a realizarem 
reuniões interparlamentares bilaterais no 
âmbito da política europeia de vizinhança; 
sublinha, uma vez mais, que os partidos 
políticos nos parlamentos nacionais e no 
Parlamento Europeu podem desempenhar 
um papel a este respeito; considera que o 
diálogo entre o Parlamento Europeu, os 
parlamentos nacionais da UE e os 
parlamentos da vizinhança meridional pode 
constituir uma excelente oportunidade para 
promover o diálogo e a cooperação 
regionais na vizinhança meridional; 
acrescenta, neste contexto, que a 
Assembleia Parlamentar da União para o 
Mediterrâneo constitui uma plataforma, na 
qual poderiam voltar a ser dinamizadas a 
integração regional e uma agenda política e 
económica ambiciosa para esta 
organização;

Or. en

Alteração 244
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Relembra que os direitos das 
mulheres, a igualdade de género e o 
direito dos grupos vulneráveis à não 

Suprimido
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discriminação constituem direitos 
fundamentais e princípios essenciais da 
ação externa da UE;

Or. fr

Alteração 245
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Relembra que os direitos das 
mulheres, a igualdade de género e o direito 
dos grupos vulneráveis à não discriminação 
constituem direitos fundamentais e 
princípios essenciais da ação externa da 
UE;

15. Relembra que os direitos das 
mulheres, a emancipação das mulheres, a 
igualdade de género, os direitos das 
crianças e o direito das minorias e dos 
grupos vulneráveis, incluindo as pessoas 
com deficiência e as pessoas LGBTQI, à 
não discriminação constituem direitos 
fundamentais e princípios essenciais da 
ação externa da UE; apela a um reforço da 
dimensão relativa à igualdade de género e 
aos direitos das mulheres da PEV, em 
consonância com as prioridades PAG 2;

Or. en

Alteração 246
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Relembra que os direitos das 
mulheres, a igualdade de género e o direito 
dos grupos vulneráveis à não discriminação 
constituem direitos fundamentais e 
princípios essenciais da ação externa da 
UE;

15. Relembra que os direitos das 
mulheres, a igualdade de género e o direito 
dos grupos vulneráveis à não discriminação 
constituem direitos fundamentais e 
princípios essenciais da ação externa da 
UE; observa que, embora seja possível 
observar alguns progressos encorajadores 
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nestes domínios em alguns países, 
nomeadamente na Tunísia, a situação 
global continua a ser caracterizada por 
um patriarcado profundamente 
enraizado, pela desigualdade de género e 
pela violência contra as mulheres; 
observa ainda que os defensores dos 
direitos das mulheres são alvo de 
detenções arbitrárias, assédio judicial, 
campanhas de difamação e intimidação;

Or. en

Alteração 247
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Relembra que os direitos das 
mulheres, a igualdade de género e o direito 
dos grupos vulneráveis à não discriminação 
constituem direitos fundamentais e 
princípios essenciais da ação externa da 
UE;

15. Relembra que os direitos das 
mulheres, a igualdade de género e o direito 
dos grupos vulneráveis, sobretudo as 
minorias religiosas e étnicas, à 
não discriminação constituem direitos 
fundamentais e princípios essenciais da 
ação externa da UE;

Or. en

Alteração 248
Charles Tannock

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Relembra que os direitos das 
mulheres, a igualdade de género e o direito 
dos grupos vulneráveis à não discriminação 
constituem direitos fundamentais e 
princípios essenciais da ação externa da 
UE;

15. Relembra que os direitos das 
mulheres, a igualdade de género, o direito 
dos grupos vulneráveis à não discriminação 
e a liberdade de religião ou crença 
constituem direitos fundamentais e 
princípios essenciais da ação externa da 
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UE;

Or. en

Alteração 249
Brando Benifei, Ana Gomes, Hilde Vautmans, Soraya Post

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Relembra que os direitos das 
mulheres, a igualdade de género e o direito 
dos grupos vulneráveis à não discriminação 
constituem direitos fundamentais e 
princípios essenciais da ação externa da 
UE;

15. Relembra que os direitos das 
mulheres, a igualdade de género e o direito 
dos grupos vulneráveis, incluindo as 
pessoas LGBTQI, à não discriminação 
constituem direitos fundamentais e 
princípios essenciais da ação externa da 
UE;

Or. en

Alteração 250
Hilde Vautmans, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Relembra que os direitos das 
mulheres, a igualdade de género e o direito 
dos grupos vulneráveis à não discriminação 
constituem direitos fundamentais e 
princípios essenciais da ação externa da 
UE;

15. Relembra que os direitos das 
mulheres, a igualdade de género e o direito 
dos grupos vulneráveis, incluindo as 
pessoas LGBTQI, à não discriminação 
constituem direitos fundamentais e 
princípios essenciais da ação externa da 
UE;

Or. en

Alteração 251
Brando Benifei, Ana Gomes, Soraya Post
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Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Insta a Comissão Europeia, o 
Parlamento Europeu e os Estados-
Membros a defenderem, de forma ativa e 
coerente, a indivisibilidade dos direitos 
humanos, incluindo os direitos das 
pessoas LGBTQI, no âmbito da sua 
cooperação com os Estados do Médio 
Oriente e do Norte de África, e a enfatizar 
que estes direitos têm de ser defendidos 
através da prática do Estado e da 
legislação; a apoiar o trabalho dos 
ativistas e dos defensores dos direitos das 
pessoas LGBTQI de acordo com as 
prioridades que definem e através dos 
meios que recomendam, nomeadamente 
concedendo proteção adequada quando 
estão em risco; e a intensificarem os 
esforços para defender a sociedade civil e 
os direitos que lhe estão associados 
(expressão, associação, assembleia, 
privacidade...) necessários à sobrevivência 
de todos os defensores dos direitos 
humanos e OSC, bem como à sua 
capacidade para lutarem pelos seus 
direitos e para trabalharem em rede entre 
si;

Or. en

Alteração 252
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Lamenta que a situação das 
mulheres não tenha melhorado na 
maioria dos países da primavera Árabe, 
apesar do forte apoio que elas prestaram a 
estas revoluções; salienta que a 
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participação e a capacitação das mulheres 
nos domínios público, político, económico 
e cultural são fundamentais para 
propiciar a estabilidade, a paz e a 
prosperidade económica a longo prazo; 
considera que para alcançar este objetivo 
é essencial garantir o acesso das mulheres 
à educação, com o apoio das organizações 
da sociedade civil; insiste em que as 
mulheres podem ser agentes poderosos de 
mudança, uma vez que são capazes de 
elaborar e de executar estratégias eficazes 
em termos de adaptação às alterações 
climáticas, resolução de conflitos, 
combate à radicalização e atenuação dos 
seus efeitos;

Or. en

Alteração 253
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Congratula-se com a progressão 
ascendente das mulheres em termos de 
participação política e educação, bem 
como com as recentes reformas aprovadas 
em alguns dos países em domínios como a 
autorização da violação conjugal, a 
violência contra as mulheres e os direitos 
patrimoniais; insta a uma aplicação 
sólida dessas leis; receia, contudo, que a 
taxa de participação das mulheres no 
mercado de trabalho na região seja uma 
das mais baixas do mundo, provocando 
exclusão social e uma perda substancial 
para a economia no seu conjunto; 
salienta a importância de abordar esta 
questão como uma componente essencial 
do crescimento económico sustentável e 
da coesão social;

Or. en
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Alteração 254
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Denuncia a perseguição 
generalizada e sistemática contra as 
pessoas LGBTI e os defensores dos 
direitos das pessoas LGBTI em toda a 
região do Médio Oriente e do Norte de 
África, incluindo assédio judicial, ataques 
físicos e campanhas de difamação; insta a 
UE e os Estados-Membros a reforçarem o 
seu apoio aos defensores das pessoas 
LGBTI e a intercederem eficazmente 
junto das autoridades nacionais neste 
sentido;

Or. en

Alteração 255
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 15-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-B. Entende que a UE deve 
desenvolver uma abordagem mais 
abrangente de assistência às reformas 
educativas nos países parceiros e dedicar 
recursos e programas relevantes para o 
ensino básico, incluindo o ensino pré-
escolar, para garantir o desenvolvimento 
de competências e aptidões, incluindo 
competências digitais, ensino e formação 
profissionais adequados e programas de 
educação para o empreendedorismo, para 
o pensamento crítico e para a consciência 
social entre a sociedade em geral e desde 
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tenra idade; salienta a importância de 
proporcionar uma educação de qualidade 
como forma de capacitar os jovens e 
reforçar a coesão social;

Or. en

Alteração 256
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 15-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-C. Recorda o seu apoio ao 
financiamento de programas académicos 
e de formação profissional para criar 
amplas reservas de competências 
profissionais nos países do Médio Oriente 
e do Norte de África, bem como de ações 
como a Carta de Mobilidade EFP do 
Erasmus+, que devem ser alargados tanto 
quanto possível a todos os países do 
Médio Oriente e do Norte de África, 
através de instrumentos flexíveis e 
evolutivos como as parcerias para a 
mobilidade;

Or. en

Alteração 257
Anders Primdahl Vistisen

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Solicita, uma vez mais, que a 
Comissão dê seguimento à proposta do 
Parlamento para a criação de um 
ambicioso programa Erasmus euro-
mediterrânico distinto do programa 
Erasmus+, com fundos específicos e uma 

Suprimido
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dimensão ambiciosa em termos de âmbito 
de aplicação e de recursos disponíveis; 
insta a Comissão e o Parlamento a 
aumentarem o âmbito de aplicação e a 
participação do Programa de Visitas da 
União Europeia e a promoverem a 
participação dos jovens e das mulheres 
líderes políticas;

Or. en

Alteração 258
James Carver

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Solicita, uma vez mais, que a 
Comissão dê seguimento à proposta do 
Parlamento para a criação de um 
ambicioso programa Erasmus euro-
mediterrânico distinto do programa 
Erasmus+, com fundos específicos e uma 
dimensão ambiciosa em termos de âmbito 
de aplicação e de recursos disponíveis; 
insta a Comissão e o Parlamento a 
aumentarem o âmbito de aplicação e a 
participação do Programa de Visitas da 
União Europeia e a promoverem a 
participação dos jovens e das mulheres 
líderes políticas;

Suprimido

Or. en

Alteração 259
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Solicita, uma vez mais, que a 16. Solicita, uma vez mais, que a 
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Comissão dê seguimento à proposta do 
Parlamento para a criação de um ambicioso 
programa Erasmus euro-mediterrânico 
distinto do programa Erasmus+, com 
fundos específicos e uma dimensão 
ambiciosa em termos de âmbito de 
aplicação e de recursos disponíveis; insta a 
Comissão e o Parlamento a aumentarem o 
âmbito de aplicação e a participação do 
Programa de Visitas da União Europeia e a 
promoverem a participação dos jovens e 
das mulheres líderes políticas;

Comissão dê seguimento à proposta do 
Parlamento para a criação de um ambicioso 
programa Erasmus euro-mediterrânico, 
com fundos específicos e uma dimensão 
ambiciosa em termos de âmbito de 
aplicação e de recursos disponíveis; insta a 
Comissão e o Parlamento a aumentarem o 
âmbito de aplicação e a participação do 
Programa de Visitas da União Europeia e a 
promoverem a participação dos jovens e 
das mulheres líderes políticas;

Or. en

Alteração 260
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Solicita, uma vez mais, que a 
Comissão dê seguimento à proposta do 
Parlamento para a criação de um ambicioso 
programa Erasmus euro-mediterrânico 
distinto do programa Erasmus+, com 
fundos específicos e uma dimensão 
ambiciosa em termos de âmbito de 
aplicação e de recursos disponíveis; insta a 
Comissão e o Parlamento a aumentarem o 
âmbito de aplicação e a participação do 
Programa de Visitas da União Europeia e a 
promoverem a participação dos jovens e 
das mulheres líderes políticas;

16. Solicita, uma vez mais, que a 
Comissão dê seguimento à proposta do 
Parlamento para a criação de um ambicioso 
programa Erasmus euro-mediterrânico no 
quadro do programa Erasmus+, com 
fundos específicos e uma dimensão 
ambiciosa em termos de âmbito de 
aplicação, colocando a ênfase não apenas 
nos ciclos primário, secundário e terciário 
do ensino, mas também na aprendizagem,
e de recursos disponíveis; insta a Comissão 
e o Parlamento a aumentarem o âmbito de 
aplicação e a participação do Programa de 
Visitas da União Europeia e a promoverem 
a participação dos jovens e das mulheres 
líderes políticas;

Or. fr

Alteração 261
Elmar Brok
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Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Solicita, uma vez mais, que a 
Comissão dê seguimento à proposta do 
Parlamento para a criação de um ambicioso 
programa Erasmus euro-mediterrânico 
distinto do programa Erasmus+, com 
fundos específicos e uma dimensão 
ambiciosa em termos de âmbito de 
aplicação e de recursos disponíveis; insta a 
Comissão e o Parlamento a aumentarem o 
âmbito de aplicação e a participação do 
Programa de Visitas da União Europeia e a 
promoverem a participação dos jovens e 
das mulheres líderes políticas;

16. Solicita, uma vez mais, que a 
Comissão dê seguimento à proposta do 
Parlamento para a criação de um ambicioso 
programa Erasmus euro-mediterrânico 
distinto do programa Erasmus+, com 
fundos específicos e uma dimensão 
ambiciosa em termos de âmbito de 
aplicação e de recursos disponíveis; insta a 
Comissão e o Parlamento a aumentarem o 
âmbito de aplicação e a participação do 
Programa de Visitas da União Europeia e a 
promoverem a participação dos jovens e 
das mulheres líderes políticas; insta, além 
disso, a UE a apoiar reformas nos 
sistemas de ensino para atualizar os 
programas curriculares obsoletos 
utilizados na região;

Or. en

Alteração 262
Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Solicita, uma vez mais, que a 
Comissão dê seguimento à proposta do 
Parlamento para a criação de um ambicioso 
programa Erasmus euro-mediterrânico 
distinto do programa Erasmus+, com 
fundos específicos e uma dimensão 
ambiciosa em termos de âmbito de 
aplicação e de recursos disponíveis; insta a 
Comissão e o Parlamento a aumentarem o 
âmbito de aplicação e a participação do 
Programa de Visitas da União Europeia e a 
promoverem a participação dos jovens e 
das mulheres líderes políticas;

16. Solicita, uma vez mais, que a 
Comissão dê seguimento à proposta do 
Parlamento para a criação de um ambicioso 
programa Erasmus euro-mediterrânico 
distinto do programa Erasmus+, com 
fundos específicos e uma dimensão 
ambiciosa em termos de âmbito de 
aplicação e de recursos disponíveis; reitera 
que o investimento nos jovens 
proporcionará uma base sólida para a 
estabilização da região a longo prazo;
insta a Comissão e o Parlamento a 
aumentarem o âmbito de aplicação e a 
participação do Programa de Visitas da 
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União Europeia e a promoverem a 
participação dos jovens e das mulheres 
líderes políticas;

Or. en

Alteração 263
Hilde Vautmans, Urmas Paet, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Condena, uma vez mais, todas as 
atrocidades e as violações generalizadas 
dos direitos humanos e do Direito 
Internacional Humanitário cometidas 
durante o conflito, em particular os atos 
perpetrados pelas forças do regime de 
Assad, inclusive com o apoio dos seus 
aliados, a Rússia e o Irão, bem como 
pelas organizações terroristas constantes 
da lista das Nações Unidas; lamenta 
profundamente o insucesso das repetidas 
tentativas a nível regional e internacional 
no sentido de pôr termo à guerra e insta a 
uma cooperação mundial renovada e 
intensiva a fim de alcançar uma solução 
pacífica e sustentável para o conflito; 
salienta que não deve haver qualquer 
tolerância ou impunidade em relação aos 
crimes atrozes perpetrados na Síria; 
reitera o seu apelo à realização de 
investigações independentes, imparciais, 
exaustivas e credíveis e ao julgamento dos 
responsáveis, e apoia o trabalho do 
mecanismo internacional, imparcial e 
independente para os crimes 
internacionais cometidos na República 
Árabe Síria desde março de 2012; solicita, 
além disso, apoio às organizações da 
sociedade civil e às ONG, que recolhem e 
ajudam a preservar provas de violações 
dos direitos humanos e do direito 
humanitário;
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Or. en

Alteração 264
Brando Benifei

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Lamenta que, desde a revisão da 
PEV de 2015, só um relatório, de 18 de 
maio de 2017, sobre a execução da 
revisão da Política Europeia de 
Vizinhança, tenha avaliado os 
desenvolvimentos na vizinhança a nível 
regional, apesar dos compromissos 
contidos na comunicação de 2015 relativa 
à revisão da PEV de elaborar relatórios 
regulares a nível da vizinhança, para 
além dos relatórios específicas por país, 
que incluíssem informações sobre as 
liberdades fundamentais, o Estado de 
direito, a igualdade de género e questões 
de direitos humanos; apela a relatórios 
por país e regionais que incluam análises 
adequadas de resultados e avaliações de 
impacto em matéria de direitos humanos 
das políticas da UE e dos Estado-
Membro;

Or. en

Alteração 265
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Entende que, decorridos oito anos 
sobre os acontecimentos da Primavera 
Árabe, a questão da luta contra as 
alterações climáticas se tornou ainda mais 
premente e decisiva para o futuro das 
nossas relações com os países do Magrebe 
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e do Maxereque; solicita, por conseguinte, 
à União que reforce a cooperação com os 
países parceiros em matéria de segurança 
energética, promovendo as energias 
renováveis, a energia sustentável e os 
objetivos de eficácia energética, a fim de 
contribuir para a execução dos acordos de 
Paris;

Or. fr


	1174197PT.docx

