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Alteração 327
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa 
para a qual são utilizados fundos 
comunitários no apoio direto a projetos de 
defesa; reconhece que se trata de uma 
realização importante para a política 
europeia de defesa, tanto do ponto de vista 
político como industrial; observa que este 
Fundo Europeu de Defesa poderá 
financiar projetos estruturais, como a 
aeronave europeia do futuro, o tanque 
europeu do futuro ou uma defesa 
antimíssil da UE; assinala que o 
programa de trabalho de 2019 para a 
ação preparatória se centrará no domínio 
do espetro eletromagnético e das futuras 
tecnologias revolucionárias no domínio 
da defesa, dois domínios fundamentais 
para manter a independência tecnológica 
da Europa a longo prazo; congratula-se 
igualmente com a adoção pela Comissão, 
em março de 2019, do primeiro PEDID 
(Programa Europeu de Desenvolvimento 
Industrial no domínio da Defesa) e com a 
publicação de nove convites à 
apresentação de propostas para 2019, 
incluindo o Eurodrone, uma capacidade 
essencial para a autonomia estratégica da 
Europa; salienta que, em 2020, serão 
lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as 
decisões de adjudicação tomadas no 
momento presente pelos Estados-

Suprimido
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Membros e as perspetivas de cooperação 
industrial e tecnológica no âmbito do 
FED;

Or. fr

Alteração 328
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 
das futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a independência 
tecnológica da Europa a longo prazo; 
congratula-se igualmente com a adoção 
pela Comissão, em março de 2019, do 
primeiro PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 
Defesa) e com a publicação de nove 
convites à apresentação de propostas para 
2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria de 
defesa em toda a União, incluindo as 
PME transfronteiras; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE, 
bem como pequenos e médios projetos que 
criem soluções inovadoras no domínio da 
defesa orientadas para o futuro; assinala 
que o programa de trabalho de 2019 para a 
ação preparatória se centra no domínio do 
espetro eletromagnético e das futuras 
tecnologias revolucionárias no domínio da 
defesa, dois domínios fundamentais para 
manter a independência tecnológica da 
Europa a longo prazo; congratula-se 
igualmente com a adoção pela Comissão, 
em março de 2019, do primeiro programa 
de trabalho do PEDID (Programa Europeu 
de Desenvolvimento Industrial no domínio 
da Defesa) e com a publicação de nove 
convites à apresentação de propostas para 
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apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

2019; observa que os convites à 
apresentação de propostas no âmbito 
do PEDID 2019 incluíam o Eurodrone, 
uma capacidade importante para a 
autonomia estratégica da Europa, e um 
convite à apresentação de propostas 
especificamente dedicado às pequenas e 
médias empresas, incentivando a 
inovação em toda a União; salienta que, 
em 2020, serão lançados mais doze 
convites à apresentação de propostas, que 
abarcam questões prioritárias em todos os 
domínios (ar, terra, mar, ciberespaço e 
espaço); assinala a importância da 
contribuição do FED para a inovação, a 
competitividade, a eficiência e a 
cooperação transfronteiriça da indústria 
europeia de defesa em toda a UE; regista a 
ligação existente entre as decisões de 
adjudicação tomadas no momento presente 
pelos Estados-Membros e as perspetivas de 
cooperação industrial e tecnológica no 
âmbito do FED;

Or. en

Alteração 329
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 

41. Rejeita a proposta da Comissão, de 
junho de 2017, de criar um Fundo Europeu 
de Defesa (FED) que permita incentivar a 
cooperação entre os Estados-Membros e 
apoiar a indústria europeia de defesa; 
assinala que esta proposta constitui a 
primeira iniciativa para a qual são 
utilizados fundos comunitários no apoio 
direto a projetos de defesa; assinala que o 
programa de trabalho de 2019 para a ação 
preparatória se centrará no domínio do 
espetro eletromagnético e das futuras 
tecnologias revolucionárias no domínio da 
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Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 
das futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a 
independência tecnológica da Europa a 
longo prazo; congratula-se igualmente 
com a adoção pela Comissão, em março de 
2019, do primeiro PEDID (Programa 
Europeu de Desenvolvimento Industrial no 
domínio da Defesa) e com a publicação de 
nove convites à apresentação de propostas 
para 2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

defesa; rejeita igualmente a adoção pela 
Comissão, em março de 2019, do primeiro 
PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 
Defesa) e a publicação de nove convites à 
apresentação de propostas para 2019, 
incluindo o Eurodrone; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões em todos os domínios (ar, terra, 
mar, ciberespaço e espaço); regista a 
ligação existente entre as decisões de 
adjudicação tomadas no momento presente 
pelos Estados-Membros e as perspetivas de 
cooperação industrial e tecnológica no 
âmbito do FED; recorda que a criação da 
nova categoria V, que tem por objeto a 
segurança e defesa, o programa de 
investigação em matéria de defesa da UE, 
o Fundo Europeu de Defesa e a 
mobilidade militar, viola o disposto no 
artigo 41.º, n.º 2, do TUE, de acordo com 
o qual as despesas decorrentes de 
operações que tenham implicações no 
domínio militar ou da defesa não podem 
ser imputadas ao orçamento da União; 
denuncia e lamenta profundamente a 
rapidez sem precedentes com que a UE 
está a ser militarizada; salienta estar 
cientificamente provado que o método 
mais eficaz de preservar e promover a paz 
e a estabilidade consiste em concentrar 
esforços na erradicação da pobreza, na 
ajuda humanitária incondicional, no 
desenvolvimento económico sustentável e 
equitativo, em medidas para impedir que 
os regimes fiscais globais facilitem a 
corrupção, na resolução pacífica e 
diplomática de conflitos, no 
desarmamento, na desmobilização das 
tropas e em programas de reintegração;

Or. en

Alteração 330
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta
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Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 
das futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a independência 
tecnológica da Europa a longo prazo; 
congratula-se igualmente com a adoção 
pela Comissão, em março de 2019, do 
primeiro PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 
Defesa) e com a publicação de nove 
convites à apresentação de propostas para 
2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
coordene, complemente e reforce o 
investimento nacional no domínio da 
defesa e que permita incentivar a 
cooperação entre os Estados-Membros 
para o desenvolvimento de tecnologias e 
equipamentos de defesa sofisticados e 
interoperáveis, bem como apoiar uma 
indústria europeia de defesa inovadora e 
competitiva; assinala que esta proposta 
constitui a primeira iniciativa para a qual 
são utilizados fundos comunitários no 
apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
congratula-se com o programa de trabalho 
de 2019 relativo à investigação em 
matéria de defesa (PADR), que dedicará 
25 milhões de euros à investigação no 
domínio do espetro eletromagnético e das 
futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a independência 
tecnológica da Europa a longo prazo; 
congratula-se igualmente com a adoção 
pela Comissão, em março de 2019, do 
primeiro PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 
Defesa), que prevê um cofinanciamento 
de 500 milhões de euros para o 
desenvolvimento conjunto de capacidades 
de defesa no período 2019-2020, e com a 
publicação de nove convites à apresentação 
de propostas para 2019, incluindo o 
Eurodrone, uma capacidade essencial para 
a autonomia estratégica da Europa; salienta 
que, em 2020, serão lançados mais doze 
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convites à apresentação de propostas, que 
abarcam questões prioritárias em todos os 
domínios (ar, terra, mar, ciberespaço e 
espaço); regista a ligação existente entre as 
decisões de adjudicação tomadas no 
momento presente pelos Estados-Membros 
e as perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

Or. fr

Alteração 331
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 
das futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a independência 
tecnológica da Europa a longo prazo; 
congratula-se igualmente com a adoção 
pela Comissão, em março de 2019, do 
primeiro PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 

41. Toma nota da proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED), que 
poderia incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar algumas das 
partes interessadas da indústria europeia 
de defesa; assinala que esta proposta 
constitui a primeira iniciativa para a qual 
são utilizados fundos comunitários no 
apoio direto a projetos de defesa e que a 
sua base jurídica continua a ser pouco 
sólida; reconhece que se trata de uma 
mudança de paradigma no que diz 
respeito ao orçamento da UE, que, até à 
data, tem financiado principalmente 
programas civis; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 
das futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para eventualmente manter a 
independência tecnológica da Europa a 
longo prazo; toma igualmente nota da 
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Defesa) e com a publicação de nove 
convites à apresentação de propostas para 
2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

adoção pela Comissão, em março de 2019, 
do primeiro PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 
Defesa) e da publicação de nove convites à 
apresentação de propostas para 2019, 
incluindo o Eurodrone, que é considerado 
uma capacidade essencial para as guerras 
modernas; recorda os reiterados apelos do 
Parlamento Europeu no sentido da 
adoção de uma posição comum do 
Conselho sobre a utilização de veículos 
aéreos não tripulados armados, em 
conformidade com o direito internacional 
humanitário e com o direito internacional 
em matéria de direitos humanos; salienta 
que, em 2020, serão lançados mais doze 
convites à apresentação de propostas, que 
abarcam questões prioritárias em todos os 
domínios (ar, terra, mar, ciberespaço e 
espaço); regista a ligação existente entre as 
decisões de adjudicação tomadas no 
momento presente pelos Estados-Membros 
e as perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

Or. en

Alteração 332
Joachim Schuster

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 

41. Toma nota da proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 
das futuras tecnologias revolucionárias no 
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Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 
das futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a independência 
tecnológica da Europa a longo prazo; 
congratula-se igualmente com a adoção 
pela Comissão, em março de 2019, do 
primeiro PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 
Defesa) e com a publicação de nove 
convites à apresentação de propostas para 
2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a independência 
tecnológica da Europa a longo prazo; toma 
igualmente nota da adoção pela Comissão, 
em março de 2019, do primeiro PEDID 
(Programa Europeu de Desenvolvimento 
Industrial no domínio da Defesa) e da 
publicação de nove convites à apresentação 
de propostas para 2019, incluindo o 
Eurodrone, uma capacidade essencial para 
a autonomia estratégica da Europa; salienta 
que, em 2020, serão lançados mais doze 
convites à apresentação de propostas, que 
abarcam questões prioritárias em todos os 
domínios (ar, terra, mar, ciberespaço e 
espaço); regista a ligação existente entre as 
decisões de adjudicação tomadas no 
momento presente pelos Estados-Membros 
e as perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

Or. en

Alteração 333
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
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no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 
das futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a independência 
tecnológica da Europa a longo prazo; 
congratula-se igualmente com a adoção 
pela Comissão, em março de 2019, do 
primeiro PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 
Defesa) e com a publicação de nove 
convites à apresentação de propostas para 
2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; insiste na necessidade de 
a execução deste orçamento se processar 
de forma transparente e inclusiva, não 
para apoiar a cooperação bilateral, mas 
sim para facilitar uma verdadeira 
cooperação industrial a nível europeu; 
observa que este Fundo Europeu de Defesa 
poderá financiar projetos estruturais, como 
a aeronave europeia do futuro, o tanque 
europeu do futuro ou uma defesa antimíssil 
da UE; assinala que o programa de trabalho 
de 2019 para a ação preparatória se 
centrará no domínio do espetro 
eletromagnético e das futuras tecnologias 
revolucionárias no domínio da defesa, dois 
domínios fundamentais para manter a 
independência tecnológica da Europa a 
longo prazo; congratula-se igualmente com 
a adoção pela Comissão, em março de 
2019, do primeiro PEDID (Programa 
Europeu de Desenvolvimento Industrial no 
domínio da Defesa) e com a publicação de 
nove convites à apresentação de propostas 
para 2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

Or. it

Alteração 334
Michael Gahler

Proposta de resolução
N.º 41
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Proposta de resolução Alteração

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 
das futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a independência 
tecnológica da Europa a longo prazo; 
congratula-se igualmente com a adoção 
pela Comissão, em março de 2019, do 
primeiro PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 
Defesa) e com a publicação de nove 
convites à apresentação de propostas para 
2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e programas de 
armamento cooperativos tendo em vista o 
desenvolvimento de capacidades, assim 
como apoiar a indústria europeia de defesa; 
assinala que esta proposta constitui a 
primeira iniciativa para a qual são 
utilizados fundos comunitários no apoio 
direto a projetos de defesa cooperativos; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
congratula-se com os resultados 
alcançados pelos projetos-piloto 
EuroSWARM e SPIDER, projetos esses 
financiados pela UE; assinala que o 
programa de trabalho de 2019 para a ação 
preparatória se centrará no domínio do 
espetro eletromagnético e das futuras 
tecnologias revolucionárias no domínio da 
defesa, dois domínios fundamentais para 
manter a independência tecnológica da 
Europa a longo prazo; congratula-se 
igualmente com a adoção pela Comissão, 
em março de 2019, do primeiro PEDID 
(Programa Europeu de Desenvolvimento 
Industrial no domínio da Defesa) e com a 
publicação de nove convites à apresentação 
de propostas para 2019, incluindo o 
Eurodrone, uma capacidade essencial para 
a autonomia estratégica da Europa; salienta 
que, em 2020, serão lançados mais doze 
convites à apresentação de propostas, que 
abarcam questões prioritárias em todos os 
domínios (ar, terra, mar, ciberespaço e 
espaço); regista a ligação existente entre as 
decisões de adjudicação tomadas no 
momento presente pelos Estados-Membros 
e as perspetivas de cooperação industrial e 
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tecnológica no âmbito do FED;

Or. de

Alteração 335
Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 
das futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a independência 
tecnológica da Europa a longo prazo; 
congratula-se igualmente com a adoção 
pela Comissão, em março de 2019, do 
primeiro PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 
Defesa) e com a publicação de nove 
convites à apresentação de propostas para 
2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 

41. Toma nota da proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; salienta que o FED 
não deve, de modo algum, pôr em causa a 
posição da OTAN enquanto alicerce da 
defesa europeia; assinala que esta proposta 
constitui a primeira iniciativa para a qual 
são utilizados fundos comunitários no 
apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 
das futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a independência 
tecnológica da Europa a longo prazo; 
congratula-se igualmente com a adoção 
pela Comissão, em março de 2019, do 
primeiro PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 
Defesa) e com a publicação de nove 
convites à apresentação de propostas para 
2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
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(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

Or. en

Alteração 336
Claudiu Manda

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 
das futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a independência 
tecnológica da Europa a longo prazo; 
congratula-se igualmente com a adoção 
pela Comissão, em março de 2019, do 
primeiro PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa e apoia 
a criação de um FED plenamente 
operacional no próximo QFP; reconhece 
que se trata de uma realização importante 
para a política europeia de defesa, tanto do 
ponto de vista político como industrial; 
observa que este Fundo Europeu de Defesa 
poderá financiar projetos estruturais, como 
a aeronave europeia do futuro, o tanque 
europeu do futuro ou uma defesa antimíssil 
da UE; assinala que o programa de trabalho 
de 2019 para a ação preparatória se 
centrará no domínio do espetro 
eletromagnético e das futuras tecnologias 
revolucionárias no domínio da defesa, dois 
domínios fundamentais para manter a 
independência tecnológica da Europa a 
longo prazo; congratula-se igualmente com 
a adoção pela Comissão, em março de 
2019, do primeiro PEDID (Programa 
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Defesa) e com a publicação de nove 
convites à apresentação de propostas para 
2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

Europeu de Desenvolvimento Industrial no 
domínio da Defesa) e com a publicação de 
nove convites à apresentação de propostas 
para 2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

Or. en

Alteração 337
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá participar no 
financiamento da investigação e do 
desenvolvimento de projetos estruturais, 
como a aeronave europeia do futuro, o 
tanque europeu do futuro ou uma defesa 
antimíssil da UE; assinala que o programa 
de trabalho de 2019 para a ação 
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das futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a independência 
tecnológica da Europa a longo prazo; 
congratula-se igualmente com a adoção 
pela Comissão, em março de 2019, do 
primeiro PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 
Defesa) e com a publicação de nove 
convites à apresentação de propostas para 
2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

preparatória se centrará no domínio do 
espetro eletromagnético e das futuras 
tecnologias revolucionárias no domínio da 
defesa, dois domínios fundamentais para 
manter a independência tecnológica da 
Europa a longo prazo; congratula-se 
igualmente com a adoção pela Comissão, 
em março de 2019, do primeiro PEDID 
(Programa Europeu de Desenvolvimento 
Industrial no domínio da Defesa) e com a 
publicação de nove convites à apresentação 
de propostas para 2019, incluindo o 
Eurodrone, uma capacidade essencial para 
a autonomia estratégica da Europa; salienta 
que, em 2020, serão lançados mais doze 
convites à apresentação de propostas, que 
abarcam questões prioritárias em todos os 
domínios (ar, terra, mar, ciberespaço e 
espaço); regista a ligação existente entre as 
decisões de adjudicação tomadas no 
momento presente pelos Estados-Membros 
e as perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

Or. fr

Alteração 338
Raphaël Glucksmann

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 
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projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 
das futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a independência 
tecnológica da Europa a longo prazo; 
congratula-se igualmente com a adoção 
pela Comissão, em março de 2019, do 
primeiro PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 
Defesa) e com a publicação de nove 
convites à apresentação de propostas para 
2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

projetos estruturais, como o futuro sistema 
europeu de combate aéreo, o tanque 
europeu do futuro, a aeronave europeia do 
futuro de transporte de carga ou uma 
defesa antimíssil da UE; assinala que o 
programa de trabalho de 2019 para a ação 
preparatória se centrará no domínio do 
espetro eletromagnético e das futuras 
tecnologias revolucionárias no domínio da 
defesa, dois domínios fundamentais para 
manter a independência tecnológica da 
Europa a longo prazo; congratula-se 
igualmente com a adoção pela Comissão, 
em março de 2019, do primeiro PEDID 
(Programa Europeu de Desenvolvimento 
Industrial no domínio da Defesa) e com a 
publicação de nove convites à apresentação 
de propostas para 2019, incluindo o 
Eurodrone, uma capacidade essencial para 
a autonomia estratégica da Europa; salienta 
que, em 2020, serão lançados mais doze 
convites à apresentação de propostas, que 
abarcam questões prioritárias em todos os 
domínios (ar, terra, mar, ciberespaço e 
espaço); regista a ligação existente entre as 
decisões de adjudicação tomadas no 
momento presente pelos Estados-Membros 
e as perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

Or. en

Alteração 339
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 

41. Congratula-se com a proposta da 
Comissão, de junho de 2017, de criar um 
Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
permita incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a indústria 
europeia de defesa; assinala que esta 
proposta constitui a primeira iniciativa para 
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a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos de defesa; 
reconhece que se trata de uma realização 
importante para a política europeia de 
defesa, tanto do ponto de vista político 
como industrial; observa que este Fundo 
Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 
das futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a independência 
tecnológica da Europa a longo prazo; 
congratula-se igualmente com a adoção 
pela Comissão, em março de 2019, do 
primeiro PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 
Defesa) e com a publicação de nove 
convites à apresentação de propostas para 
2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

a qual são utilizados fundos comunitários 
no apoio direto a projetos comuns de 
defesa da UE; reconhece que se trata de 
uma realização importante para a política 
europeia de defesa, tanto do ponto de vista 
político como industrial; observa que este 
Fundo Europeu de Defesa poderá financiar 
projetos estruturais, como a aeronave 
europeia do futuro, o tanque europeu do 
futuro ou uma defesa antimíssil da UE; 
assinala que o programa de trabalho de 
2019 para a ação preparatória se centrará 
no domínio do espetro eletromagnético e 
das futuras tecnologias revolucionárias no 
domínio da defesa, dois domínios 
fundamentais para manter a independência 
tecnológica da Europa a longo prazo; 
congratula-se igualmente com a adoção 
pela Comissão, em março de 2019, do 
primeiro PEDID (Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da 
Defesa) e com a publicação de nove 
convites à apresentação de propostas para 
2019, incluindo o Eurodrone, uma 
capacidade essencial para a autonomia 
estratégica da Europa; salienta que, em 
2020, serão lançados mais doze convites à 
apresentação de propostas, que abarcam 
questões prioritárias em todos os domínios 
(ar, terra, mar, ciberespaço e espaço); 
regista a ligação existente entre as decisões 
de adjudicação tomadas no momento 
presente pelos Estados-Membros e as 
perspetivas de cooperação industrial e 
tecnológica no âmbito do FED;

Or. en

Alteração 340
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Proposta de resolução
N.º 41-A (novo)

Proposta de resolução Alteração
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41-A. Insiste na necessidade de adotar 
uma estratégia europeia de defesa que 
permita orientar e programar eficazmente 
a utilização do FED;

Or. fr

Alteração 341
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Regozija-se com a aplicação 
efetiva de uma cooperação estruturada 
permanente (CEP), que constitui um 
passo importante para uma cooperação 
reforçada em matéria de segurança e de 
defesa entre os Estados-Membros; 
salienta que esta disposição, introduzida 
no Tratado de Lisboa de 2009 (artigo 46.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia), é juridicamente 
vinculativa e comporta um conjunto de 
compromissos ambiciosos para permitir 
aos países europeus que o desejem 
avançar mais rapidamente em projetos de 
defesa comuns; reconhece o papel que a 
CEP poderá desempenhar na 
estruturação da procura europeia; 
observa que um número significativo de 
projetos elegíveis a título do programa 
PEDID está a ser desenvolvido no âmbito 
da CEP, podendo também beneficiar de 
níveis de subvenção mais elevados; apoia 
a plena coerência entre os projetos CEP e 
o FED;

Suprimido

Or. fr

Alteração 342
Michael Gahler

Proposta de resolução
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N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Regozija-se com a aplicação efetiva 
de uma cooperação estruturada permanente 
(CEP), que constitui um passo importante 
para uma cooperação reforçada em matéria 
de segurança e de defesa entre os Estados-
Membros; salienta que esta disposição, 
introduzida no Tratado de Lisboa de 2009 
(artigo 46.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia), é 
juridicamente vinculativa e comporta um 
conjunto de compromissos ambiciosos para 
permitir aos países europeus que o desejem 
avançar mais rapidamente em projetos de 
defesa comuns; reconhece o papel que a 
CEP poderá desempenhar na estruturação 
da procura europeia; observa que um 
número significativo de projetos elegíveis a 
título do programa PEDID está a ser 
desenvolvido no âmbito da CEP, podendo 
também beneficiar de níveis de subvenção 
mais elevados; apoia a plena coerência 
entre os projetos CEP e o FED;

42. Regozija-se com a aplicação efetiva 
de uma cooperação estruturada permanente 
(CEP), que constitui um passo importante 
para uma cooperação reforçada em matéria 
de segurança e de defesa entre os Estados-
Membros; salienta que esta disposição, 
introduzida no Tratado de Lisboa de 2009 
(artigo 46.º do Tratado da União Europeia), 
é juridicamente vinculativa e comporta um 
conjunto de compromissos ambiciosos para 
permitir aos países europeus que o desejem 
avançar mais rapidamente em projetos de 
defesa comuns; reconhece o papel que a 
CEP poderá desempenhar na estruturação 
da procura europeia; insta o Conselho a 
esclarecer em que medida a Decisão do 
Conselho (PESC) 2017/2315, de 11 de 
dezembro de 2017, que foi aprovada por 
maioria qualificada, e o seu artigo 8.º, n.º 
2, não vão ao arrepio do artigo 41.º, n.º 2, 
do TUE, que requer a unanimidade; 
observa que um número significativo de 
projetos elegíveis a título do programa 
PEDID está a ser desenvolvido no âmbito 
da CEP, podendo também beneficiar de 
níveis de subvenção mais elevados; apoia a 
plena coerência entre os projetos CEP e o 
FED;

Or. de

Alteração 343
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Regozija-se com a aplicação efetiva 
de uma cooperação estruturada permanente 
(CEP), que constitui um passo importante 
para uma cooperação reforçada em 
matéria de segurança e de defesa entre os 

42. Rejeita veementemente a aplicação 
de uma cooperação estruturada permanente 
(CEP), que constitui um passo no sentido 
do financiamento da União Europeia da 
Defesa; salienta que esta disposição, 
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Estados-Membros; salienta que esta 
disposição, introduzida no Tratado de 
Lisboa de 2009 (artigo 46.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia), é juridicamente vinculativa e 
comporta um conjunto de compromissos 
ambiciosos para permitir aos países 
europeus que o desejem avançar mais 
rapidamente em projetos de defesa 
comuns; reconhece o papel que a CEP 
poderá desempenhar na estruturação da 
procura europeia; observa que um 
número significativo de projetos elegíveis 
a título do programa PEDID está a ser 
desenvolvido no âmbito da CEP, podendo 
também beneficiar de níveis de subvenção 
mais elevados; apoia a plena coerência 
entre os projetos CEP e o FED;

introduzida no Tratado de Lisboa de 2009 
(artigo 46.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia), é 
juridicamente vinculativa e comporta um 
conjunto de compromissos que 
contribuirão para uma maior 
militarização da UE; adverte, neste 
contexto, para o facto de, com a CEP, se 
anular a atual regra da unanimidade no 
Conselho no tocante às decisões relativas 
à PCSD;

Or. en

Alteração 344
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Regozija-se com a aplicação efetiva 
de uma cooperação estruturada permanente 
(CEP), que constitui um passo importante 
para uma cooperação reforçada em matéria 
de segurança e de defesa entre os Estados-
Membros; salienta que esta disposição, 
introduzida no Tratado de Lisboa de 2009 
(artigo 46.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia), é 
juridicamente vinculativa e comporta um 
conjunto de compromissos ambiciosos para 
permitir aos países europeus que o desejem 
avançar mais rapidamente em projetos de 
defesa comuns; reconhece o papel que a 
CEP poderá desempenhar na estruturação 
da procura europeia; observa que um 
número significativo de projetos elegíveis a 
título do programa PEDID está a ser 
desenvolvido no âmbito da CEP, podendo 

42. Regozija-se com a aplicação efetiva 
de uma cooperação estruturada permanente 
(CEP), que constitui um passo importante 
para uma cooperação reforçada em matéria 
de segurança e de defesa entre os Estados-
Membros; salienta que esta disposição, 
introduzida no Tratado de Lisboa de 2009 
(artigo 46.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia), é 
juridicamente vinculativa e comporta um 
conjunto de compromissos ambiciosos para 
permitir aos países europeus que o desejem 
avançar mais rapidamente em projetos de 
defesa comuns; reconhece o papel que a 
CEP poderá desempenhar na estruturação 
da procura europeia; observa que um 
número significativo de projetos elegíveis a 
título do programa PEDID está a ser 
desenvolvido no âmbito da CEP, podendo 
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também beneficiar de níveis de subvenção 
mais elevados; apoia a plena coerência 
entre os projetos CEP e o FED;

também beneficiar de níveis de subvenção 
mais elevados; apoia a plena coerência 
entre os projetos CEP e o FED; solicita 
que os países terceiros tenham o acesso 
mais amplo possível à CEP e reconhece 
que as indústrias de defesa desses países 
dispõem de conhecimentos, instrumentos 
e capacidades de que as indústrias dos 
Estados-Membros da UE poderão 
beneficiar;

Or. en

Alteração 345
Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Regozija-se com a aplicação efetiva 
de uma cooperação estruturada permanente 
(CEP), que constitui um passo importante 
para uma cooperação reforçada em matéria 
de segurança e de defesa entre os Estados-
Membros; salienta que esta disposição, 
introduzida no Tratado de Lisboa de 2009 
(artigo 46.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia), é 
juridicamente vinculativa e comporta um 
conjunto de compromissos ambiciosos para 
permitir aos países europeus que o desejem 
avançar mais rapidamente em projetos de 
defesa comuns; reconhece o papel que a 
CEP poderá desempenhar na estruturação 
da procura europeia; observa que um 
número significativo de projetos elegíveis a 
título do programa PEDID está a ser 
desenvolvido no âmbito da CEP, podendo 
também beneficiar de níveis de subvenção 
mais elevados; apoia a plena coerência 
entre os projetos CEP e o FED;

42. Toma nota da aplicação efetiva de 
uma cooperação estruturada permanente 
(CEP), que constitui um passo para uma 
cooperação reforçada em matéria de 
segurança e de defesa entre os Estados-
Membros; salienta que a CEP não deve, de 
modo algum, pôr em causa a posição da 
OTAN enquanto alicerce da defesa 
europeia; salienta que a disposição, 
introduzida no Tratado de Lisboa de 2009 
(artigo 46.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia), é 
juridicamente vinculativa e comporta um 
conjunto de compromissos ambiciosos para 
permitir aos países europeus que o desejem 
avançar mais rapidamente em projetos de 
defesa comuns; reconhece o papel que a 
CEP poderá desempenhar na estruturação 
da procura europeia; observa que um 
número significativo de projetos elegíveis a 
título do programa PEDID está a ser 
desenvolvido no âmbito da CEP, podendo 
também beneficiar de níveis de subvenção 
mais elevados; apoia a plena coerência 
entre os projetos CEP e o FED;

Or. en
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Alteração 346
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Regozija-se com a aplicação efetiva 
de uma cooperação estruturada permanente 
(CEP), que constitui um passo importante 
para uma cooperação reforçada em matéria 
de segurança e de defesa entre os Estados-
Membros; salienta que esta disposição, 
introduzida no Tratado de Lisboa de 2009 
(artigo 46.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia), é 
juridicamente vinculativa e comporta um 
conjunto de compromissos ambiciosos para 
permitir aos países europeus que o desejem 
avançar mais rapidamente em projetos de 
defesa comuns; reconhece o papel que a 
CEP poderá desempenhar na estruturação 
da procura europeia; observa que um 
número significativo de projetos elegíveis a 
título do programa PEDID está a ser 
desenvolvido no âmbito da CEP, podendo 
também beneficiar de níveis de subvenção 
mais elevados; apoia a plena coerência 
entre os projetos CEP e o FED;

42. Regozija-se com a aplicação efetiva 
de uma cooperação estruturada permanente 
(CEP), que constitui um passo importante 
para uma cooperação reforçada em matéria 
de segurança e de defesa entre os Estados-
Membros; salienta que esta disposição, 
introduzida no Tratado de Lisboa de 2009 
(artigo 46.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia), é 
juridicamente vinculativa e comporta um 
conjunto de compromissos ambiciosos para 
permitir aos países europeus que o desejem 
avançar mais rapidamente em projetos de 
defesa comuns; reconhece o papel que a 
CEP pode desempenhar na estruturação da 
procura europeia; observa que um número 
significativo de projetos elegíveis a título 
do programa PEDID está a ser 
desenvolvido no âmbito da CEP, podendo 
também beneficiar de níveis de subvenção 
mais elevados; apoia a plena coerência 
entre os projetos CEP e o FED;

Or. fr

Alteração 347
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Destaca a estreita relação da CEP 
com a análise anual coordenada da 
defesa (AACD) lançada em 2017 e o FED 
no sentido de reforçar as capacidades de 

Suprimido
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defesa dos Estados-Membros; salienta 
que os novos projetos devem fazer parte 
do Plano de Desenvolvimento de 
Capacidades (PDC), que permitirá 
reforçar a colaboração entre os Estados-
Membros, a fim de colmatar o défice de 
capacidade no contexto da Agência 
Europeia de Defesa; considera que a 
AACD deve contribuir de forma eficaz 
para a harmonização dos investimentos e 
das capacidades das forças armadas 
nacionais, garantindo assim a autonomia 
estratégica e operacional da União e 
permitindo que os Estados-Membros 
invistam mais eficazmente na defesa;

Or. fr

Alteração 348
Michael Gahler

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Destaca a estreita relação da CEP 
com a análise anual coordenada da defesa 
(AACD) lançada em 2017 e o FED no 
sentido de reforçar as capacidades de 
defesa dos Estados-Membros; salienta que 
os novos projetos devem fazer parte do 
Plano de Desenvolvimento de Capacidades 
(PDC), que permitirá reforçar a 
colaboração entre os Estados-Membros, a 
fim de colmatar o défice de capacidade no 
contexto da Agência Europeia de Defesa; 
considera que a AACD deve contribuir de 
forma eficaz para a harmonização dos 
investimentos e das capacidades das forças 
armadas nacionais, garantindo assim a 
autonomia estratégica e operacional da 
União e permitindo que os Estados-
Membros invistam mais eficazmente na 
defesa;

43. Destaca a estreita relação da CEP 
com a análise anual coordenada da defesa 
(AACD) lançada em 2017 e o FED no 
sentido de reforçar as capacidades de 
defesa dos Estados-Membros; critica, 
novamente, o facto de, até à data, não ter 
havido uma justificação estratégica das 
medidas à luz das considerações em 
matéria de política de defesa;  insta, neste 
contexto, o Conselho e a Comissão a 
elaborarem, juntamente com o 
Parlamento Europeu, um Livro Branco 
sobre a Segurança e a Defesa enquanto 
acordo interinstitucional e um documento 
estratégico sobre a indústria da defesa 
para o período 2021-2027; salienta que os 
novos projetos devem fazer parte do Plano 
de Desenvolvimento de Capacidades 
(PDC), que permitirá reforçar a 
colaboração entre os Estados-Membros, a 
fim de colmatar o défice de capacidade no 
contexto da Agência Europeia de Defesa; 
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considera que a AACD deve contribuir de 
forma eficaz para a harmonização dos 
investimentos e das capacidades das forças 
armadas nacionais, garantindo assim a 
autonomia estratégica e operacional da 
União e permitindo que os Estados-
Membros invistam mais eficazmente na 
defesa;

Or. de

Alteração 349
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Destaca a estreita relação da CEP 
com a análise anual coordenada da defesa 
(AACD) lançada em 2017 e o FED no 
sentido de reforçar as capacidades de 
defesa dos Estados-Membros; salienta que 
os novos projetos devem fazer parte do 
Plano de Desenvolvimento de Capacidades 
(PDC), que permitirá reforçar a 
colaboração entre os Estados-Membros, a 
fim de colmatar o défice de capacidade no 
contexto da Agência Europeia de Defesa; 
considera que a AACD deve contribuir de 
forma eficaz para a harmonização dos 
investimentos e das capacidades das forças 
armadas nacionais, garantindo assim a 
autonomia estratégica e operacional da 
União e permitindo que os Estados-
Membros invistam mais eficazmente na 
defesa;

43. Destaca a necessidade de coerência 
entre a CEP, a análise anual coordenada 
da defesa (AACD) lançada em 2017 e o 
FED no sentido de reforçar as capacidades 
de defesa dos Estados-Membros e otimizar 
as suas despesas orçamentais neste 
domínio; salienta que os novos projetos 
devem fazer parte do Plano de 
Desenvolvimento de Capacidades (PDC), 
que permitirá reforçar a colaboração entre 
os Estados-Membros, a fim de colmatar o 
défice de capacidade no contexto da 
Agência Europeia de Defesa; considera que 
a AACD deve contribuir de forma eficaz 
para a harmonização e a 
complementaridade dos investimentos e 
das capacidades das forças armadas 
nacionais, garantindo assim a autonomia 
estratégica e operacional da União e 
permitindo que os Estados-Membros 
invistam mais eficazmente na defesa;

Or. fr

Alteração 350
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
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Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Proposta de resolução
N.º 43-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

43-A. Regista com satisfação a plena 
coordenação entre o Plano de 
Desenvolvimento de Capacidades 
elaborado pela Agência Europeia de 
Defesa e o planeamento realizado em 
termos de capacidades, o que constitui 
uma garantia de um acréscimo de 
interoperabilidade entre os exércitos dos 
Estados europeus membros da NATO;

Or. fr

Alteração 351
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Acolhe favoravelmente a proposta 
da Comissão no sentido de atribuir 6,5 mil 
milhões de EUR a projetos de mobilidade 
militar no próximo QFP;

44. Acolhe favoravelmente a proposta 
da Comissão no sentido de atribuir 6,5 
mil milhões de EUR a projetos de 
mobilidade militar no próximo QFP; 
recorda que a segurança e a defesa 
coletivas dos Estados-Membros da UE e a 
sua capacidade para intervir em situações 
de crise no estrangeiro dependem 
fundamentalmente da capacidade de 
deslocar, livre e rapidamente, tropas 
aliadas e pessoal, material e equipamento 
de gestão civil de crises através do 
território de cada um dos Estados-
Membros e fora das fronteiras da União;

Or. fr
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Alteração 352
Claudiu Manda

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Acolhe favoravelmente a proposta 
da Comissão no sentido de atribuir 6,5 mil 
milhões de EUR a projetos de mobilidade 
militar no próximo QFP;

44. Acolhe favoravelmente a proposta 
da Comissão no sentido de atribuir 6,5 
mil milhões de EUR a projetos de 
mobilidade militar no próximo QFP; 
salienta que a mobilidade militar é um 
instrumento estratégico que permitirá à 
UE velar eficazmente pelos seus interesses 
em matéria de segurança e defesa e de 
forma complementar com outras 
organizações, como a OTAN;

Or. en

Alteração 353
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Acolhe favoravelmente a proposta 
da Comissão no sentido de atribuir 6,5 mil 
milhões de EUR a projetos de mobilidade 
militar no próximo QFP;

44. Acolhe favoravelmente a proposta 
da Comissão no sentido de atribuir 6,5 
mil milhões de EUR a projetos de 
mobilidade militar no próximo QFP; 
salienta a importância de realizar 
progressos em matéria de mobilidade 
militar, tanto em prol da UE como da 
NATO; congratula-se com o facto de este 
projeto fazer parte da CEP;

Or. fr

Alteração 354
Kris Peeters
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Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Acolhe favoravelmente a proposta 
da Comissão no sentido de atribuir 6,5 mil 
milhões de EUR a projetos de mobilidade 
militar no próximo QFP;

44. Toma nota da proposta da 
Comissão no sentido de atribuir 6,5 
mil milhões de EUR a projetos de 
mobilidade militar no próximo QFP; 
salienta que a mobilidade militar encerra 
dois desafios, a saber, a racionalização 
dos procedimentos e o reforço das 
infraestruturas;

Or. en

Alteração 355
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Acolhe favoravelmente a proposta 
da Comissão no sentido de atribuir 6,5 mil 
milhões de EUR a projetos de mobilidade 
militar no próximo QFP;

44. Rejeita a proposta da Comissão no 
sentido de atribuir 6,5 mil milhões de EUR 
a projetos de mobilidade militar no 
próximo QFP; recorda o artigo 41.º, n.º 2, 
do TUE, que proíbe a utilização do 
orçamento da UE para operações 
militares ou de defesa;

Or. en

Alteração 356
Joachim Schuster

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Acolhe favoravelmente a proposta 
da Comissão no sentido de atribuir 6,5 mil 
milhões de EUR a projetos de mobilidade 

44. Rejeita a proposta da Comissão no 
sentido de atribuir 6,5 mil milhões de EUR 
a projetos de mobilidade militar no 
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militar no próximo QFP; próximo QFP; solicita um financiamento 
neutro do ponto de vista orçamental por 
parte dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 357
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Acolhe favoravelmente a proposta 
da Comissão no sentido de atribuir 6,5 mil 
milhões de EUR a projetos de mobilidade 
militar no próximo QFP;

44. Sublinha a importância da 
mobilidade militar; acolhe favoravelmente 
a proposta da Comissão no sentido de 
atribuir 6,5 mil milhões de EUR a projetos 
de mobilidade militar no próximo QFP;

Or. en

Alteração 358
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e 
no lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior 
número de Estados-Membros; observa 

Suprimido
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que a desejada inclusão da participação 
em projetos da CEP não deve 
comprometer a ambição de alto nível dos 
Estados-Membros participantes; 
considera que a associação de países 
terceiros deve estar sujeita a condições 
estritas e com base numa reciprocidade 
estabelecida e efetiva; insta os Estados-
Membros a apresentarem projetos com 
uma dimensão europeia estratégica, 
reforçando assim a Base Industrial e 
Tecnológica de Defesa Europeia 
(BITDE), que constitui um elemento 
essencial do processo de capacitação 
estratégica e que diz sobretudo respeito a 
questões operacionais, a fim de dar uma 
resposta direta às necessidades das forças 
armadas europeias em termos de 
intervenção nas operações;

Or. fr

Alteração 359
Michael Gahler

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e no 
lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior número 
de Estados-Membros; observa que a 
desejada inclusão da participação em 
projetos da CEP não deve comprometer a 
ambição de alto nível dos Estados-

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos da 
CEP e no lançamento de uma terceira vaga 
de 13 projetos, assinalando que nenhum 
desses projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior número 
de Estados-Membros; insta a VP/AR a 
informar, sem demora, o Parlamento 
Europeu sobre os projetos da CEP que 
devem ser encerrados antecipadamente, 
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Membros participantes; considera que a 
associação de países terceiros deve estar 
sujeita a condições estritas e com base 
numa reciprocidade estabelecida e efetiva; 
insta os Estados-Membros a apresentarem 
projetos com uma dimensão europeia 
estratégica, reforçando assim a Base 
Industrial e Tecnológica de Defesa 
Europeia (BITDE), que constitui um 
elemento essencial do processo de 
capacitação estratégica e que diz sobretudo 
respeito a questões operacionais, a fim de 
dar uma resposta direta às necessidades das 
forças armadas europeias em termos de 
intervenção nas operações;

juntando-lhes a devida justificação; 
observa que a desejada inclusão da 
participação em projetos da CEP não deve 
comprometer a ambição de alto nível dos 
Estados-Membros participantes; considera 
que a associação de países terceiros deve 
estar sujeita a condições estritas e com base 
numa reciprocidade estabelecida e efetiva; 
chama a atenção, neste contexto, para os 
direitos do Parlamento Europeu 
decorrentes do Acórdão no Processo C-
658/11; insta os Estados-Membros a 
apresentarem projetos com uma dimensão 
europeia estratégica, reforçando assim a 
Base Industrial e Tecnológica de Defesa 
Europeia (BITDE), que constitui um 
elemento essencial do processo de 
capacitação estratégica e que diz sobretudo 
respeito a questões operacionais, a fim de 
dar uma resposta direta às necessidades das 
forças armadas europeias em termos de 
intervenção nas operações;

Or. de

Alteração 360
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e no 
lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior número 
de Estados-Membros; observa que a 

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e no 
lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior número 
de Estados-Membros; observa que a 
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desejada inclusão da participação em 
projetos da CEP não deve comprometer a 
ambição de alto nível dos Estados-
Membros participantes; considera que a 
associação de países terceiros deve estar 
sujeita a condições estritas e com base 
numa reciprocidade estabelecida e efetiva; 
insta os Estados-Membros a apresentarem 
projetos com uma dimensão europeia 
estratégica, reforçando assim a Base 
Industrial e Tecnológica de Defesa 
Europeia (BITDE), que constitui um 
elemento essencial do processo de 
capacitação estratégica e que diz 
sobretudo respeito a questões 
operacionais, a fim de dar uma resposta 
direta às necessidades das forças armadas 
europeias em termos de intervenção nas 
operações;

desejada inclusão da participação em 
projetos da CEP não deve comprometer a 
ambição de alto nível dos Estados-
Membros participantes; considera que a 
associação de países terceiros deve estar 
sujeita a condições estritas e com base 
numa reciprocidade estabelecida e efetiva; 
insta os Estados-Membros a apresentarem 
projetos com uma dimensão europeia 
estratégica, reforçando assim a Base 
Industrial e Tecnológica de Defesa 
Europeia (BITDE);

Or. en

Alteração 361
Claudiu Manda

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e no 
lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior número 
de Estados-Membros; observa que a 
desejada inclusão da participação em 
projetos da CEP não deve comprometer a 
ambição de alto nível dos Estados-

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e no 
lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data, e 
salienta a necessidade de fixar prazos 
concretos para a entrega dos projetos e de 
uma visão mais clara da natureza exata 
dos produtos finais; observa que apenas 
quatro projetos atingirão a sua capacidade 
operacional inicial em 2019; chama a 
atenção para a falta de ambição e alcance 
de alguns projetos, que não dão resposta às 
lacunas mais evidentes em termos de 
capacidades, em especial os projetos da 
primeira vaga, que são essencialmente 
projetos de capacidades que envolvem o 
maior número de Estados-Membros; 
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Membros participantes; considera que a 
associação de países terceiros deve estar 
sujeita a condições estritas e com base 
numa reciprocidade estabelecida e efetiva; 
insta os Estados-Membros a apresentarem 
projetos com uma dimensão europeia 
estratégica, reforçando assim a Base 
Industrial e Tecnológica de Defesa 
Europeia (BITDE), que constitui um 
elemento essencial do processo de 
capacitação estratégica e que diz sobretudo 
respeito a questões operacionais, a fim de 
dar uma resposta direta às necessidades das 
forças armadas europeias em termos de 
intervenção nas operações;

observa que a desejada inclusão da 
participação em projetos da CEP não deve 
comprometer a ambição de alto nível dos 
Estados-Membros participantes; considera 
que a associação de países terceiros deve 
estar sujeita a condições estritas e com base 
numa reciprocidade estabelecida e efetiva; 
insta os Estados-Membros a apresentarem 
projetos com uma dimensão europeia 
estratégica, reforçando assim a Base 
Industrial e Tecnológica de Defesa 
Europeia (BITDE), que constitui um 
elemento essencial do processo de 
capacitação estratégica e que diz sobretudo 
respeito a questões operacionais, a fim de 
dar uma resposta direta às necessidades das 
forças armadas europeias em termos de 
intervenção nas operações;

Or. en

Alteração 362
Sandra Kalniete

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e no 
lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior número 
de Estados-Membros; observa que a 
desejada inclusão da participação em 
projetos da CEP não deve comprometer a 
ambição de alto nível dos Estados-
Membros participantes; considera que a 

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e no 
lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior número 
de Estados-Membros; observa que a 
desejada inclusão da participação em 
projetos da CEP não deve comprometer a 
ambição de alto nível dos Estados-
Membros participantes; insta os Estados-
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associação de países terceiros deve estar 
sujeita a condições estritas e com base 
numa reciprocidade estabelecida e 
efetiva; insta os Estados-Membros a 
apresentarem projetos com uma dimensão 
europeia estratégica, reforçando assim a 
Base Industrial e Tecnológica de Defesa 
Europeia (BITDE), que constitui um 
elemento essencial do processo de 
capacitação estratégica e que diz sobretudo 
respeito a questões operacionais, a fim de 
dar uma resposta direta às necessidades das 
forças armadas europeias em termos de 
intervenção nas operações;

Membros a apresentarem projetos com 
uma dimensão europeia estratégica, 
reforçando assim a Base Industrial e 
Tecnológica de Defesa Europeia (BITDE), 
que constitui um elemento essencial do 
processo de capacitação estratégica e que 
diz sobretudo respeito a questões 
operacionais, a fim de dar uma resposta 
direta às necessidades das forças armadas 
europeias em termos de intervenção nas 
operações;

Or. en

Alteração 363
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e no 
lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior número 
de Estados-Membros; observa que a 
desejada inclusão da participação em 
projetos da CEP não deve comprometer a 
ambição de alto nível dos Estados-
Membros participantes; considera que a 
associação de países terceiros deve estar 
sujeita a condições estritas e com base 
numa reciprocidade estabelecida e efetiva; 

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e no 
lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior número 
de Estados-Membros; observa que a 
desejada inclusão da participação em 
projetos da CEP não deve comprometer a 
ambição de alto nível dos Estados-
Membros participantes; considera que a 
associação de países terceiros deve estar 
sujeita a condições estritas e com base 
numa reciprocidade estabelecida e efetiva; 
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insta os Estados-Membros a apresentarem 
projetos com uma dimensão europeia 
estratégica, reforçando assim a Base 
Industrial e Tecnológica de Defesa 
Europeia (BITDE), que constitui um 
elemento essencial do processo de 
capacitação estratégica e que diz 
sobretudo respeito a questões 
operacionais, a fim de dar uma resposta 
direta às necessidades das forças armadas 
europeias em termos de intervenção nas 
operações;

insta os Estados-Membros a apresentarem 
projetos com uma dimensão europeia 
estratégica, respondendo assim de forma 
prioritária às necessidades operacionais 
das forças armadas europeias, tendo em 
vista a sua função de dar execução a todo 
o espetro de operações da PCSD previstas 
no Tratado;

Or. en

Alteração 364
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e no 
lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior número 
de Estados-Membros; observa que a 
desejada inclusão da participação em 
projetos da CEP não deve comprometer a 
ambição de alto nível dos Estados-
Membros participantes; considera que a 
associação de países terceiros deve estar 
sujeita a condições estritas e com base 
numa reciprocidade estabelecida e efetiva; 
insta os Estados-Membros a apresentarem 
projetos com uma dimensão europeia 
estratégica, reforçando assim a Base 

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e no 
lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior número 
de Estados-Membros; observa que a 
desejada inclusão da participação em 
projetos da CEP não deve comprometer a 
ambição de alto nível dos Estados-
Membros participantes; considera que a 
associação de países terceiros deve basear-
se numa reciprocidade estabelecida e 
efetiva; insta os Estados-Membros a 
apresentarem projetos com uma dimensão 
europeia estratégica, reforçando assim a 
Base Industrial e Tecnológica de Defesa 
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Industrial e Tecnológica de Defesa 
Europeia (BITDE), que constitui um 
elemento essencial do processo de 
capacitação estratégica e que diz 
sobretudo respeito a questões 
operacionais, a fim de dar uma resposta 
direta às necessidades das forças armadas 
europeias em termos de intervenção nas 
operações;

Europeia (BITDE), a fim de dar uma 
resposta direta às necessidades das forças 
armadas europeias, evitando, 
simultaneamente, uma duplicação das 
iniciativas existentes em matéria de 
capacidades;

Or. en

Alteração 365
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e no 
lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior número 
de Estados-Membros; observa que a 
desejada inclusão da participação em 
projetos da CEP não deve comprometer a 
ambição de alto nível dos Estados-
Membros participantes; considera que a 
associação de países terceiros deve estar 
sujeita a condições estritas e com base 
numa reciprocidade estabelecida e efetiva; 
insta os Estados-Membros a apresentarem 
projetos com uma dimensão europeia 
estratégica, reforçando assim a Base 
Industrial e Tecnológica de Defesa 
Europeia (BITDE), que constitui um 
elemento essencial do processo de 

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e no 
lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior número 
de Estados-Membros; observa que a 
desejada inclusão da participação em 
projetos da CEP não deve comprometer a 
ambição de alto nível dos Estados-
Membros participantes; considera que a 
associação de países terceiros e de 
entidades de países terceiros deve estar 
sujeita a condições estritas e basear-se 
numa reciprocidade estabelecida e efetiva; 
insta os Estados-Membros a apresentarem 
projetos com uma dimensão europeia 
estratégica, reforçando assim a Base 
Industrial e Tecnológica de Defesa 
Europeia (BITDE), que constitui um 
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capacitação estratégica e que diz sobretudo 
respeito a questões operacionais, a fim de 
dar uma resposta direta às necessidades das 
forças armadas europeias em termos de 
intervenção nas operações;

elemento essencial do processo de 
capacitação estratégica e que diz sobretudo 
respeito a questões operacionais, a fim de 
dar uma resposta direta às necessidades das 
forças armadas europeias em termos de 
intervenção nas operações;

Or. en

Alteração 366
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e no 
lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior número 
de Estados-Membros; observa que a 
desejada inclusão da participação em 
projetos da CEP não deve comprometer a 
ambição de alto nível dos Estados-
Membros participantes; considera que a 
associação de países terceiros deve estar 
sujeita a condições estritas e com base 
numa reciprocidade estabelecida e efetiva; 
insta os Estados-Membros a apresentarem 
projetos com uma dimensão europeia 
estratégica, reforçando assim a Base 
Industrial e Tecnológica de Defesa 
Europeia (BITDE), que constitui um 
elemento essencial do processo de 
capacitação estratégica e que diz sobretudo 
respeito a questões operacionais, a fim de 

45. Interroga-se sobre a lentidão 
registada no arranque dos 34 projetos e no 
lançamento de uma terceira vaga de 13 
projetos, assinalando que nenhum desses 
projetos foi concretizado até à data ; 
observa que apenas quatro projetos 
atingirão a sua capacidade operacional 
inicial em 2019; chama a atenção para a 
falta de ambição e alcance de alguns 
projetos, que não dão resposta às lacunas 
mais evidentes em termos de capacidades, 
em especial os projetos da primeira vaga, 
que são essencialmente projetos de 
capacidades que envolvem o maior número 
de Estados-Membros; observa que a 
desejada inclusão da participação em 
projetos da CEP não deve comprometer a 
ambição de alto nível dos Estados-
Membros participantes; considera que a 
associação de países terceiros à CEP deve 
estar sujeita a condições estritas previstas 
desde o início e com base numa 
reciprocidade estabelecida e efetiva; insta 
os Estados-Membros a apresentarem 
projetos com uma dimensão europeia 
estratégica, reforçando assim a Base 
Industrial e Tecnológica de Defesa 
Europeia (BITDE), que constitui um 
elemento essencial do processo de 
capacitação estratégica e que diz sobretudo 
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dar uma resposta direta às necessidades das 
forças armadas europeias em termos de 
intervenção nas operações;

respeito a questões operacionais, a fim de 
dar uma resposta direta às necessidades das 
forças armadas europeias em termos de 
intervenção nas operações;

Or. fr

Alteração 367
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Sublinha o caráter ainda virtual 
do Fundo Europeu de Defesa; recorda que 
este instrumento ainda não foi 
definitivamente aprovado, e que só se 
alcançou um acordo parcial e político em 
abril de 2019; salienta a importância de 
manter a posição do Parlamento Europeu 
sobre o montante do Fundo, a abertura a 
países terceiros e o estabelecimento de 
uma política adequada de propriedade 
intelectual relacionada com a segurança e 
a defesa, a fim de proteger os resultados 
da investigação; recorda, a este respeito, a 
natureza altamente sensível e estratégica 
da investigação no domínio da defesa, 
tanto para a competitividade industrial 
como para a autonomia estratégica da 
UE; solicita que sejam devidamente tidos 
em conta os primeiros ensinamentos 
retirados da execução do programa 
PEDID, nomeadamente no que se refere à 
aplicação das derrogações para as 
entidades elegíveis, bem como do projeto-
piloto e da ação preparatória da UE em 
matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, a fim de evitar 
exageros burocráticos e de garantir que 
os programas correspondam às 
necessidades estratégicas da PCSD e dos 
Estados-Membros; considera que o êxito 
do Fundo Europeu de Defesa dependerá 

46. Solicita a abolição do Fundo 
Europeu de Defesa na sua configuração 
atual (sob a responsabilidade exclusiva da 
Comissão) e apela a que a sua gestão seja 
assegurada pelo Conselho de forma 
permanente, em conformidade com a 
regra da unanimidade;
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da sua capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando 
ao mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;

Or. fr

Alteração 368
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 
ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das derrogações para 

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 
ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das derrogações para 
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as entidades elegíveis, bem como do 
projeto-piloto e da ação preparatória da UE 
em matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, a fim de evitar 
exageros burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando 
ao mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;

as entidades elegíveis, bem como do 
projeto-piloto e da ação preparatória da UE 
em matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, a fim de evitar 
exageros burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, e os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa, garantindo que a 
participação das PME seja apoiada pela 
incubação e pelo investimento de capital e 
evitando uma condução mais complexa dos 
programas de cooperação; considera que, 
por pertencerem à OTAN, 22 Estados-
Membros se comprometeram a consagrar 
20 % dos seus gastos em defesa ao 
investimento em novas capacidades e 
devem, por conseguinte, destinar parte 
deste orçamento especificamente à 
investigação e ao desenvolvimento, a fim 
de garantir um mínimo de despesas em 
I&D; considera que o FED deve 
colaborar ativamente com a OTAN, a fim 
de facilitar o desenvolvimento tecnológico 
e industrial transatlântico de modo a 
eliminar os obstáculos e o protecionismo e 
assegurar a harmonização dos processos 
de concessão de licenças de exportação e 
das políticas em matéria de transferência 
de tecnologia entre os Estados-Membros; 
entende que deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento de um grupo 
de trabalho entre a AED e a NSPA/NCIA 
para a elaboração de um roteiro para 
identificar o equipamento ideal que deve 
ser objeto de contratos públicos e gerar o 
melhor valor em termos de gastos em 
defesa;
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Or. en

Alteração 369
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 
ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das derrogações para 
as entidades elegíveis, bem como do 
projeto-piloto e da ação preparatória da UE 
em matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, a fim de evitar 
exageros burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre os atos 
delegados relativos aos programas de 
trabalho, o montante do Fundo, a abertura 
a países terceiros e o estabelecimento de 
uma política adequada de propriedade 
intelectual relacionada com a segurança e a 
defesa, a fim de proteger os resultados da 
investigação; recorda, a este respeito, a 
natureza altamente sensível e estratégica da 
investigação no domínio da defesa, tanto 
para a competitividade industrial como 
para a possibilidade de autonomia 
operacional da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta, de forma 
transparente e responsável, os primeiros 
ensinamentos transparentes retirados da 
execução do programa PEDID, 
nomeadamente no que se refere à aplicação 
das derrogações para as entidades 
elegíveis, bem como do projeto-piloto e da 
ação preparatória da UE em matéria de 
investigação no domínio da defesa; solicita 
que os Estados-Membros sejam sempre 
plenamente associados ao processo 
decisório, a fim de evitar exageros 
burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; salienta que seria lógico 
acompanhar a investigação e o 
desenvolvimento conjuntos com uma 
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competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando 
ao mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;

política comum de exportação de armas a 
nível da UE; considera que o facto de 
colocar a tónica apenas na concessão de 
subvenções a empresas da indústria 
europeia de defesa com recursos do 
orçamento da UE não contribuirá para a 
criação de um setor europeu da defesa 
suscetível de superar os níveis elevados de 
ineficiência e o elevado grau de 
dependência das exportações, e que esses 
recursos deveriam destinar-
se principalmente a ajudar as forças 
armadas dos Estados-Membros a equipar-
se devidamente para futuras operações da 
PCSD; sublinha a necessidade de a 
Comissão se centrar numa abordagem 
regulamentar baseada na aplicação do 
Pacote de Defesa de 2009 e em regras 
adicionais necessárias para estabelecer os 
parâmetros para um mercado europeu de 
defesa eficiente e modesto;

Or. en

Alteração 370
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
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estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 
ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das derrogações para 
as entidades elegíveis, bem como do 
projeto-piloto e da ação preparatória da UE 
em matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, a fim de evitar 
exageros burocráticos e de garantir que 
os programas correspondam às 
necessidades estratégicas da PCSD e dos 
Estados-Membros; considera que o êxito 
do Fundo Europeu de Defesa dependerá da 
sua capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando ao 
mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;

estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 
ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das derrogações para 
as entidades elegíveis, bem como do 
projeto-piloto e da ação preparatória da UE 
em matéria de investigação no domínio da 
defesa; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando ao 
mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;

Or. en

Alteração 371
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Sublinha o caráter ainda virtual 
do Fundo Europeu de Defesa; recorda que 
este instrumento ainda não foi 
definitivamente aprovado, e que só se 

46. Solicita ao Conselho que adote a 
posição do Parlamento Europeu sobre o 
artigo 5.º do Regulamento relativo ao 
Fundo Europeu de Defesa; salienta a 
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alcançou um acordo parcial e político em 
abril de 2019; salienta a importância de 
manter a posição do Parlamento Europeu 
sobre o montante do Fundo, a abertura a 
países terceiros e o estabelecimento de uma 
política adequada de propriedade 
intelectual relacionada com a segurança e a 
defesa, a fim de proteger os resultados da 
investigação; recorda, a este respeito, a 
natureza altamente sensível e estratégica da 
investigação no domínio da defesa, tanto 
para a competitividade industrial como 
para a autonomia estratégica da UE; 
solicita que sejam devidamente tidos em 
conta os primeiros ensinamentos retirados 
da execução do programa PEDID, 
nomeadamente no que se refere à aplicação 
das derrogações para as entidades 
elegíveis, bem como do projeto-piloto e da 
ação preparatória da UE em matéria de 
investigação no domínio da defesa; solicita 
que os Estados-Membros sejam sempre 
plenamente associados ao processo 
decisório, a fim de evitar exageros 
burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando ao 
mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;

necessidade de ultimar o FED sem 
demora; recorda que este instrumento 
ainda não foi definitivamente aprovado, e 
que só se alcançou um acordo parcial e 
político em abril de 2019; salienta a 
importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
estratégica e a soberania da UE; solicita 
que sejam devidamente tidos em conta os 
primeiros ensinamentos retirados da 
execução do programa PEDID, 
nomeadamente no que se refere à aplicação 
das derrogações para as entidades 
elegíveis, bem como do projeto-piloto e da 
ação preparatória da UE em matéria de 
investigação no domínio da defesa; solicita 
que os Estados-Membros sejam sempre 
plenamente associados ao processo 
decisório, atendendo a que são os clientes 
finais das indústrias da defesa, a fim de 
garantir que os programas correspondam às 
necessidades estratégicas da PCSD e dos 
Estados-Membros; considera que o êxito 
do Fundo Europeu de Defesa dependerá da 
sua capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando ao 
mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;
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Or. fr

Alteração 372
Michael Gahler

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 
ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das derrogações para 
as entidades elegíveis, bem como do 
projeto-piloto e da ação preparatória da UE 
em matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, a fim de evitar 
exageros burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; insta a 
Comissão Europeia a condicionar a 
participação de países terceiros à abertura 
recíproca dos mercados no domínio do 
armamento; recorda, a este respeito, a 
natureza altamente sensível e estratégica da 
investigação no domínio da defesa, tanto 
para a competitividade industrial como 
para a autonomia estratégica da UE; 
solicita que sejam devidamente tidos em 
conta os primeiros ensinamentos retirados 
da execução do programa PEDID, 
nomeadamente no que se refere à aplicação 
das derrogações para as entidades 
elegíveis, bem como do projeto-piloto e da 
ação preparatória da UE em matéria de 
investigação no domínio da defesa; solicita 
que os Estados-Membros sejam sempre 
plenamente associados ao processo 
decisório, a fim de evitar exageros 
burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
capacidade para promover equipamento de 
defesa mobilizável e incorporar as 
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evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando ao 
mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;

características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando ao 
mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;

Or. de

Alteração 373
Joachim Schuster

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 
ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das derrogações para 
as entidades elegíveis, bem como do 

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; solicita que 
sejam devidamente tidos em conta os 
primeiros ensinamentos retirados da 
execução do programa PEDID, 
nomeadamente no que se refere à aplicação 
das derrogações para as entidades 
elegíveis, bem como do projeto-piloto e da 
ação preparatória da UE em matéria de 
investigação no domínio da defesa; solicita 
que os Estados-Membros sejam sempre 
plenamente associados ao processo 
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projeto-piloto e da ação preparatória da UE 
em matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, a fim de evitar 
exageros burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando ao 
mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;

decisório, a fim de evitar exageros 
burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando ao 
mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;

Or. en

Alteração 374
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 



PE643.151v01-00 48/116 AM\1192396PT.docx

PT

a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 
ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das derrogações para 
as entidades elegíveis, bem como do 
projeto-piloto e da ação preparatória da UE 
em matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, a fim de evitar 
exageros burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando ao 
mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;

a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 
ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das derrogações para 
as entidades elegíveis, bem como do 
projeto-piloto e da ação preparatória da UE 
em matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, a fim de evitar 
exageros burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação, 
que se baseie na normalização e na 
interoperabilidade do armamento e do 
equipamento militar comum da UE; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando ao 
mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;

Or. en

Alteração 375
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Proposta de resolução
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N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 
ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das derrogações para 
as entidades elegíveis, bem como do 
projeto-piloto e da ação preparatória da UE 
em matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, a fim de evitar 
exageros burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando ao 
mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 
ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das derrogações para 
as entidades elegíveis, bem como do 
projeto-piloto e da ação preparatória da UE 
em matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, a fim de evitar 
exageros burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando ao 
mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
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plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;

plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica e não 
prejudica os interesses em matéria de 
segurança e defesa da UE e dos seus 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 376
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 
ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das derrogações para 
as entidades elegíveis, bem como do 
projeto-piloto e da ação preparatória da UE 
em matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, a fim de evitar 
exageros burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 
ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das derrogações para 
as entidades elegíveis, bem como do 
projeto-piloto e da ação preparatória da UE 
em matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, a fim de evitar 
exageros burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
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capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando ao 
mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;

capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando ao 
mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica e não 
prejudica os interesses em matéria de 
segurança e defesa da UE e dos seus 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 377
Kris Peeters

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 

46. Sublinha o caráter ainda virtual do 
Fundo Europeu de Defesa; recorda que este 
instrumento ainda não foi definitivamente 
aprovado, e que só se alcançou um acordo 
parcial e político em abril de 2019; salienta 
a importância de manter a posição do 
Parlamento Europeu sobre o montante do 
Fundo, a abertura a países terceiros e o 
estabelecimento de uma política adequada 
de propriedade intelectual relacionada com 
a segurança e a defesa, a fim de proteger os 
resultados da investigação; recorda, a este 
respeito, a natureza altamente sensível e 
estratégica da investigação no domínio da 
defesa, tanto para a competitividade 
industrial como para a autonomia 
estratégica da UE; solicita que sejam 
devidamente tidos em conta os primeiros 
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ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das derrogações para 
as entidades elegíveis, bem como do 
projeto-piloto e da ação preparatória da UE 
em matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, a fim de evitar 
exageros burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, os efeitos da 
evicção nos investimentos nacionais no 
setor da defesa e uma condução mais 
complexa dos programas de cooperação; 
considera que o desenvolvimento da 
indústria europeia de defesa, regulando ao 
mesmo tempo o acesso das entidades 
controladas por terceiros na UE aos 
projetos financiados pelo Fundo, é 
plenamente coerente com a ambição 
europeia de autonomia estratégica;

ensinamentos retirados da execução do 
programa PEDID, nomeadamente no que 
se refere à aplicação das derrogações para 
as entidades elegíveis, bem como do 
projeto-piloto e da ação preparatória da UE 
em matéria de investigação no domínio da 
defesa; solicita que os Estados-Membros 
sejam sempre plenamente associados ao 
processo decisório, a fim de evitar 
exageros burocráticos e de garantir que os 
programas correspondam às necessidades 
estratégicas da PCSD e dos Estados-
Membros; considera que o êxito do Fundo 
Europeu de Defesa dependerá da sua 
capacidade para incorporar as 
características específicas da defesa dos 
Estados participantes e para garantir 
recursos orçamentais suficientes, evitando 
simultaneamente a duplicação de 
competências industriais, garantindo que 
os investimentos nacionais no setor da 
defesa sejam completados e evitando uma 
condução mais complexa dos programas de 
cooperação; considera que o 
desenvolvimento da indústria europeia de 
defesa, regulando ao mesmo tempo o 
acesso das entidades controladas por 
terceiros na UE aos projetos financiados 
pelo Fundo, é plenamente coerente com a 
ambição europeia de autonomia 
estratégica;

Or. en

Alteração 378
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Espera que as decisões relativas à 
participação de terceiros nos projetos da 
CEP não ponham em causa, em caso 
algum, as condições acordadas nas 
negociações sobre o FED e o PEDID, dada 
a natureza puramente europeia do 

47. Espera que as decisões relativas à 
participação de terceiros nos projetos da 
CEP não ponham em causa, em caso 
algum, as condições acordadas nas 
negociações sobre o FED e o PEDID e que 
a cooperação com o Reino Unido após o 



AM\1192396PT.docx 53/116 PE643.151v01-00

PT

financiamento destes programas; Brexit e com os nossos parceiros 
transatlânticos seja incentivada, 
independentemente da natureza do 
financiamento destes programas;

Or. en

Alteração 379
Michael Gahler

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Espera que as decisões relativas à 
participação de terceiros nos projetos da 
CEP não ponham em causa, em caso 
algum, as condições acordadas nas 
negociações sobre o FED e o PEDID, dada 
a natureza puramente europeia do 
financiamento destes programas;

47. Espera que as decisões relativas à 
participação de terceiros nos projetos da 
CEP não ponham em causa, em caso 
algum, as condições acordadas nas 
negociações sobre o FED e o PEDID, dado 
que o financiamento destes programas 
realça o valor acrescentado europeu;

Or. de

Alteração 380
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Sublinha a dimensão estratégica do 
setor espacial para a Europa e destaca a 
necessidade de efetuar progressos no que 
respeita ao desenvolvimento de tecnologias 
com aplicações tanto civis como militares 
capazes de assegurar a autonomia 
estratégica europeia; congratula-se com a 
apresentação da proposta da Comissão 
relativa ao programa espacial num 
montante de 16 mil milhões de euros para 
impulsionar a liderança espacial da UE no 
âmbito do próximo QFP; saúda os 

48. Sublinha a dimensão estratégica do 
setor espacial para a Europa, considera que 
uma política espacial ambiciosa pode 
contribuir eficazmente para a melhoria da 
PESD e destaca a necessidade de efetuar 
progressos no que respeita ao 
desenvolvimento de novas capacidades e 
tecnologias espaciais com aplicações tanto 
civis como militares, em particular no 
domínio das comunicações, das 
informações, da vigilância, do 
reconhecimento, da resposta às 
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progressos alcançados no setor dos 
serviços por satélite da União Europeia 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); salienta a 
necessidade, para fins de autonomia a nível 
operacional e decisório, de a UE dispor dos 
recursos adequados em termos de satélites 
no domínio da imagística espacial, da 
recolha de informações, das comunicações 
e da observação do espaço; considera que 
os serviços espaciais devem estar 
plenamente operacionais para apoiar as 
missões e operações da PCSD no que diz 
respeito a imagens de satélite de alta 
resolução; salienta a necessidade de 
financiar, através do FED, projetos 
industriais com uma dimensão espacial em 
que a UE possa ser portadora de um 
verdadeiro valor acrescentado;

catástrofes e do controlo de armamento, 
capazes de assegurar a autonomia 
estratégica europeia; congratula-se com a 
proposta da Comissão de um regulamento 
que estabelece o programa espacial da 
União e a Agência da União Europeia 
para o Programa Espacial, a fim de 
impulsionar a liderança espacial da UE no 
âmbito do próximo QFP; apoia a proposta 
do Parlamento Europeu de financiar este 
programa num montante de 16,9 mil 
milhões de euros; saúda os progressos 
alcançados no setor dos serviços por 
satélite da União Europeia (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); salienta a 
necessidade, para fins de autonomia a nível 
operacional e decisório, de a UE dispor dos 
recursos adequados em termos de satélites 
no domínio da imagística espacial, da 
recolha de informações, das comunicações 
e da observação do espaço; considera que 
os serviços espaciais devem estar 
plenamente operacionais para apoiar o 
planeamento, as missões e operações da 
PCSD no que diz respeito a imagens de 
satélite de alta resolução; salienta a 
necessidade de financiar, através do FED, 
projetos industriais com uma dimensão 
espacial em que a UE possa ser portadora 
de um verdadeiro valor acrescentado e 
tornar-se um interveniente essencial das 
novas iniciativas globais de exploração do 
espaço;

Or. fr

Alteração 381
Claudiu Manda

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Sublinha a dimensão estratégica do 
setor espacial para a Europa e destaca a 
necessidade de efetuar progressos no que 
respeita ao desenvolvimento de tecnologias 

48. Sublinha a dimensão estratégica do 
setor espacial para a Europa e destaca a 
necessidade de efetuar progressos no que 
respeita ao desenvolvimento de tecnologias 
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com aplicações tanto civis como militares 
capazes de assegurar a autonomia 
estratégica europeia; congratula-se com a 
apresentação da proposta da Comissão 
relativa ao programa espacial num 
montante de 16 mil milhões de euros para 
impulsionar a liderança espacial da UE no 
âmbito do próximo QFP; saúda os 
progressos alcançados no setor dos 
serviços por satélite da União Europeia 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); salienta a 
necessidade, para fins de autonomia a nível 
operacional e decisório, de a UE dispor dos 
recursos adequados em termos de satélites 
no domínio da imagística espacial, da 
recolha de informações, das comunicações 
e da observação do espaço; considera que 
os serviços espaciais devem estar 
plenamente operacionais para apoiar as 
missões e operações da PCSD no que diz 
respeito a imagens de satélite de alta 
resolução; salienta a necessidade de 
financiar, através do FED, projetos 
industriais com uma dimensão espacial em 
que a UE possa ser portadora de um 
verdadeiro valor acrescentado;

com aplicações tanto civis como militares 
capazes de assegurar a autonomia 
estratégica europeia; congratula-se com a 
apresentação da proposta da Comissão 
relativa ao programa espacial num 
montante de 16 mil milhões de euros para 
impulsionar a liderança espacial da UE no 
âmbito do próximo QFP; saúda os 
progressos alcançados no setor dos 
serviços por satélite da União Europeia 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); salienta a 
necessidade, para fins de autonomia a nível 
operacional e decisório, de a UE dispor dos 
recursos adequados em termos de satélites 
no domínio da imagística espacial, da 
recolha de informações, das comunicações 
e da observação do espaço; considera que 
os serviços espaciais devem estar 
plenamente operacionais para apoiar as 
missões e operações da PCSD no que diz 
respeito a imagens de satélite de alta 
resolução; considera que as novas 
iniciativas em matéria de segurança em 
relação à comunicação governamental 
por satélite (GOVSATCOM) e o 
conhecimento da situação no espaço 
(SSA) contribuirão significativamente 
para os objetivos do plano de ação 
europeu de defesa e para o reforço da 
autonomia estratégica da União; salienta 
a necessidade de financiar, através do FED, 
projetos industriais com uma dimensão 
espacial em que a UE possa ser portadora 
de um verdadeiro valor acrescentado;

Or. en

Alteração 382
Joachim Schuster

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Sublinha a dimensão estratégica do 
setor espacial para a Europa e destaca a 
necessidade de efetuar progressos no que 

48. Sublinha a dimensão estratégica do 
setor espacial para a Europa e destaca a 
necessidade de efetuar progressos no que 
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respeita ao desenvolvimento de tecnologias 
com aplicações tanto civis como militares 
capazes de assegurar a autonomia 
estratégica europeia; congratula-se com a 
apresentação da proposta da Comissão 
relativa ao programa espacial num 
montante de 16 mil milhões de euros para 
impulsionar a liderança espacial da UE no 
âmbito do próximo QFP; saúda os 
progressos alcançados no setor dos 
serviços por satélite da União Europeia 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); salienta a 
necessidade, para fins de autonomia a nível 
operacional e decisório, de a UE dispor dos 
recursos adequados em termos de satélites 
no domínio da imagística espacial, da 
recolha de informações, das comunicações 
e da observação do espaço; considera que 
os serviços espaciais devem estar 
plenamente operacionais para apoiar as 
missões e operações da PCSD no que diz 
respeito a imagens de satélite de alta 
resolução; salienta a necessidade de 
financiar, através do FED, projetos 
industriais com uma dimensão espacial 
em que a UE possa ser portadora de um 
verdadeiro valor acrescentado;

respeita ao desenvolvimento de 
tecnologias; congratula-se com a 
apresentação da proposta da Comissão 
relativa ao programa espacial num 
montante de 16 mil milhões de euros para 
impulsionar a liderança espacial da UE no 
âmbito do próximo QFP; rejeita, no 
entanto, a militarização do setor espacial; 
toma nota dos progressos alcançados no 
setor dos serviços por satélite da União 
Europeia (Galileo, Copernicus, EGNOS); 
salienta a necessidade, para fins de 
autonomia a nível operacional e decisório, 
de a UE dispor dos recursos adequados em 
termos de satélites no domínio da 
imagística espacial, da recolha de 
informações, das comunicações e da 
observação do espaço; considera que os 
serviços espaciais devem estar plenamente 
operacionais para apoiar as missões e 
operações da PCSD no que diz respeito a 
imagens de satélite de alta resolução;

Or. en

Alteração 383
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Sublinha a dimensão estratégica 
do setor espacial para a Europa e destaca 
a necessidade de efetuar progressos no 
que respeita ao desenvolvimento de 
tecnologias com aplicações tanto civis 
como militares capazes de assegurar a 
autonomia estratégica europeia; 
congratula-se com a apresentação da 
proposta da Comissão relativa ao programa 
espacial num montante de 16 mil milhões 

48. Salienta que a Europa não deve 
contribuir para a militarização do espaço; 
toma nota da proposta da Comissão 
relativa ao programa espacial num 
montante de 16 mil milhões de euros para 
impulsionar a liderança espacial da UE no 
âmbito do próximo QFP; saúda os 
progressos alcançados no setor dos 
serviços por satélite da União Europeia 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); salienta a 
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de euros para impulsionar a liderança 
espacial da UE no âmbito do próximo 
QFP; saúda os progressos alcançados no 
setor dos serviços por satélite da União 
Europeia (Galileo, Copernicus, EGNOS); 
salienta a necessidade, para fins de 
autonomia a nível operacional e decisório, 
de a UE dispor dos recursos adequados em 
termos de satélites no domínio da 
imagística espacial, da recolha de 
informações, das comunicações e da 
observação do espaço; considera que os 
serviços espaciais devem estar plenamente 
operacionais para apoiar as missões e 
operações da PCSD no que diz respeito a 
imagens de satélite de alta resolução; 
salienta a necessidade de financiar, através 
do FED, projetos industriais com uma 
dimensão espacial em que a UE possa ser 
portadora de um verdadeiro valor 
acrescentado;

necessidade, para fins de autonomia a nível 
operacional e decisório, de a UE dispor dos 
recursos adequados em termos de satélites 
no domínio da imagística espacial, da 
recolha de informações, das comunicações 
e da observação do espaço; considera que 
os serviços espaciais devem estar 
plenamente operacionais para apoiar as 
missões e operações da PCSD no que diz 
respeito a imagens de satélite de alta 
resolução; salienta a necessidade de 
financiar, através do FED, projetos 
industriais com uma dimensão espacial em 
que a UE possa ser portadora de um 
verdadeiro valor acrescentado;

Or. en

Alteração 384
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Sublinha a dimensão estratégica do 
setor espacial para a Europa e destaca a 
necessidade de efetuar progressos no que 
respeita ao desenvolvimento de tecnologias 
com aplicações tanto civis como militares 
capazes de assegurar a autonomia 
estratégica europeia; congratula-se com a 
apresentação da proposta da Comissão 
relativa ao programa espacial num 
montante de 16 mil milhões de euros para 
impulsionar a liderança espacial da UE no 
âmbito do próximo QFP; saúda os 
progressos alcançados no setor dos 
serviços por satélite da União Europeia 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); salienta a 

48. Sublinha a dimensão estratégica do 
setor espacial para a Europa e destaca a 
necessidade de efetuar progressos no que 
respeita ao desenvolvimento de tecnologias 
com aplicações tanto civis como militares 
capazes de assegurar a autonomia 
estratégica europeia; congratula-se com a 
apresentação da proposta da Comissão 
relativa ao programa espacial num 
montante de 16 mil milhões de euros para 
impulsionar a liderança espacial da UE no 
âmbito do próximo QFP; saúda os 
progressos alcançados no setor dos 
serviços por satélite da União Europeia 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); salienta a 
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necessidade, para fins de autonomia a nível 
operacional e decisório, de a UE dispor dos 
recursos adequados em termos de satélites 
no domínio da imagística espacial, da 
recolha de informações, das comunicações 
e da observação do espaço; considera que 
os serviços espaciais devem estar 
plenamente operacionais para apoiar as 
missões e operações da PCSD no que diz 
respeito a imagens de satélite de alta 
resolução; salienta a necessidade de 
financiar, através do FED, projetos 
industriais com uma dimensão espacial em 
que a UE possa ser portadora de um 
verdadeiro valor acrescentado;

necessidade, para fins de autonomia a nível 
operacional e decisório, de a UE dispor dos 
recursos adequados em termos de satélites 
no domínio da imagística espacial, da 
recolha de informações, das comunicações 
e da observação do espaço; salienta a 
importância de a União Europeia dispor 
de um acesso autónomo ao espaço; 
considera que os serviços espaciais devem 
estar plenamente operacionais para apoiar 
as missões e operações da PCSD no que 
diz respeito a imagens de satélite de alta 
resolução; salienta a necessidade de 
financiar, através do FED, projetos 
industriais com uma dimensão espacial em 
que a UE possa ser portadora de um 
verdadeiro valor acrescentado;

Or. fr

Alteração 385
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Proposta de resolução
N.º 48

Proposta de resolução Alteração

48. Sublinha a dimensão estratégica do 
setor espacial para a Europa e destaca a 
necessidade de efetuar progressos no que 
respeita ao desenvolvimento de tecnologias 
com aplicações tanto civis como militares 
capazes de assegurar a autonomia 
estratégica europeia; congratula-se com a 
apresentação da proposta da Comissão 
relativa ao programa espacial num 
montante de 16 mil milhões de euros para 
impulsionar a liderança espacial da UE no 
âmbito do próximo QFP; saúda os 
progressos alcançados no setor dos 
serviços por satélite da União Europeia 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); salienta a 
necessidade, para fins de autonomia a nível 
operacional e decisório, de a UE dispor dos 
recursos adequados em termos de satélites 
no domínio da imagística espacial, da 
recolha de informações, das comunicações 

48. Sublinha a dimensão estratégica do 
setor espacial para a Europa e destaca a 
necessidade de efetuar progressos no que 
respeita ao desenvolvimento de tecnologias 
com aplicações tanto civis como militares 
capazes de apoiar as operações e os 
objetivos da PCSD; congratula-se com a 
apresentação da proposta da Comissão 
relativa ao programa espacial num 
montante de 16 mil milhões de euros para 
impulsionar a liderança espacial da UE no 
âmbito do próximo QFP; saúda os 
progressos alcançados no setor dos 
serviços por satélite da União Europeia 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); salienta a 
necessidade, para fins de autonomia a nível 
operacional e decisório, de a UE dispor dos 
recursos adequados em termos de satélites 
no domínio da imagística espacial, da 
recolha de informações, das comunicações 
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e da observação do espaço; considera que 
os serviços espaciais devem estar 
plenamente operacionais para apoiar as 
missões e operações da PCSD no que diz 
respeito a imagens de satélite de alta 
resolução; salienta a necessidade de 
financiar, através do FED, projetos 
industriais com uma dimensão espacial em 
que a UE possa ser portadora de um 
verdadeiro valor acrescentado;

e da observação do espaço; considera que 
os serviços espaciais devem estar 
plenamente operacionais para apoiar as 
missões e operações da PCSD no que diz 
respeito a imagens de satélite de alta 
resolução; salienta a necessidade de 
financiar, através do FED, projetos 
industriais com uma dimensão espacial em 
que a UE possa ser portadora de um 
verdadeiro valor acrescentado;

Or. en

Alteração 386
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Proposta de resolução
N.º 48-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

48-A. Salienta que as comunicações por 
satélite são elementos essenciais para a 
defesa, a segurança, a ajuda humanitária, 
as respostas a situações de emergência e 
as comunicações diplomáticas e 
constituem um elemento fundamental 
para as missões civis e as operações 
militares, em particular em ambientes 
isolados com poucas ou nenhumas 
infraestruturas; congratula-se com a 
iniciativa em matéria de telecomunicações 
governamentais por satélite, Govsatcom, 
que assegurará aos Estados-Membros o 
acesso a telecomunicações por satélite 
seguras; recorda que esta iniciativa foi 
reconhecida como sendo um dos 
elementos da Estratégia Global de 2016;

Or. fr

Alteração 387
Radosław Sikorski

Proposta de resolução
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N.º 48-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

48-A. Solicita uma análise urgente das 
possíveis utilizações civis das capacidades 
geoespaciais do SatCen; considera que as 
capacidades da UE em matéria de 
satélites devem ser utilizadas não só no 
domínio da segurança, mas também para 
apoiar as atividades da UE e dos Estados-
Membros em domínios como o controlo 
dos fluxos migratórios, a agricultura, a 
gestão florestal, a procura de recursos 
naturais, a segurança das fronteiras, o 
estado dos icebergues e muitos outros;

Or. en

Alteração 388
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Proposta de resolução
N.º 48-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

48-B. Salienta a vulnerabilidade das 
infraestruturas espaciais a interferências 
ou ataques ou a outros tipos de ameaças, 
incluindo colisões com detritos espaciais 
ou outros satélites; reitera a importância 
de garantir a segurança das 
infraestruturas e dos meios de 
comunicação de importância crítica, bem 
como de desenvolver tecnologias 
resilientes; considera que é necessário 
reforçar as capacidades de resposta a 
ameaças emergentes no espaço e 
congratula-se com a proposta da 
Comissão, ao abrigo do Programa 
Espacial, de reforçar os atuais serviços de 
vigilância e rastreio de objetos no espaço 
(SST);

Or. fr
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Alteração 389
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Proposta de resolução
N.º 48-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

48-C. Salienta que, atualmente, um 
número crescente de potências dispõe de 
capacidades militares no espaço; recorda 
que o direito internacional estabelece o 
princípio do não armamento no que diz 
respeito ao espaço; observa, no entanto, 
que algumas potências não respeitaram 
esta abordagem e apresentaram propostas 
legislativas com vista a instituir um 
«exército do espaço» (Space Force), uma 
verdadeira força armada no ambiente 
espacial, tendo passado a definir o espaço 
como um ambiente de conflito armado; 
considera que a União deve denunciar 
esta tendência para o armamento do 
espaço, bem como a aplicação de lógicas 
de dissuasão espacial, no intuito de 
atingir fortemente os recursos espaciais 
do adversário, encarando estes fenómenos 
como característicos de uma situação de 
instabilidade estratégica;

Or. fr

Alteração 390
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta

Proposta de resolução
N.º 48-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

48-D. Considera que a futura direção-
geral da Comissão que será responsável 
pela defesa e pela indústria espacial 
deverá analisar as sinergias entre os 
programas espaciais europeus e o Plano 
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de Ação Europeu de Defesa de novembro 
de 2016, a fim de assegurar uma 
coerência geral neste domínio estratégico;

Or. fr

Alteração 391
Joachim Schuster

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Está convicto de que a União 
possui um interesse vital na criação de um 
ambiente marítimo seguro e aberto que 
permita a livre passagem de mercadorias 
e pessoas; constata que a maioria dos 
recursos estratégicos, das infraestruturas 
críticas e das capacidades está sob o 
controlo dos Estados-Membros e que é 
fundamental, para a segurança europeia, 
que esses Estados estejam dispostos a 
reforçar a cooperação; reafirma o papel 
da UE como garante da segurança 
marítima à escala mundial e salienta a 
importância do desenvolvimento das 
capacidades militares e civis para o efeito 
necessárias; saúda, a este respeito, a 
revisão do Plano de Ação para a 
Estratégia de Segurança Marítima da UE, 
em junho de 2018;

Suprimido

Or. en

Alteração 392
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Está convicto de que a União 
possui um interesse vital na criação de um 

49. Está convicto de que a União 
possui um interesse vital na criação de um 
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ambiente marítimo seguro e aberto que 
permita a livre passagem de mercadorias e 
pessoas; constata que a maioria dos 
recursos estratégicos, das infraestruturas 
críticas e das capacidades está sob o 
controlo dos Estados-Membros e que é 
fundamental, para a segurança europeia, 
que esses Estados estejam dispostos a 
reforçar a cooperação; reafirma o papel da 
UE como garante da segurança marítima 
à escala mundial e salienta a importância 
do desenvolvimento das capacidades 
militares e civis para o efeito necessárias; 
saúda, a este respeito, a revisão do Plano 
de Ação para a Estratégia de Segurança 
Marítima da UE, em junho de 2018;

ambiente marítimo que permita uma 
vigilância mais rigorosa do trânsito tanto 
de mercadorias como de pessoas; constata 
que a maioria dos recursos estratégicos, das 
infraestruturas críticas e das capacidades 
está sob o controlo dos Estados-Membros e 
que é fundamental, para a segurança 
europeia, que esses Estados estejam 
dispostos a reforçar a cooperação;

Or. fr

Alteração 393
Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Está convicto de que a União 
possui um interesse vital na criação de um 
ambiente marítimo seguro e aberto que 
permita a livre passagem de mercadorias e 
pessoas; constata que a maioria dos 
recursos estratégicos, das infraestruturas 
críticas e das capacidades está sob o 
controlo dos Estados-Membros e que é 
fundamental, para a segurança europeia, 
que esses Estados estejam dispostos a 
reforçar a cooperação; reafirma o papel da 
UE como garante da segurança marítima à 
escala mundial e salienta a importância do 
desenvolvimento das capacidades militares 
e civis para o efeito necessárias; saúda, a 
este respeito, a revisão do Plano de Ação 
para a Estratégia de Segurança Marítima da 
UE, em junho de 2018;

49. Está convicto de que a União 
possui um interesse vital na criação de um 
ambiente marítimo seguro e aberto que 
permita a livre passagem de mercadorias e 
pessoas; salienta que a liberdade de 
navegação é igualmente importante e não 
pode ser posta em causa; constata que a 
maioria dos recursos estratégicos, das 
infraestruturas críticas e das capacidades 
está sob o controlo dos Estados-Membros e 
que é fundamental, para a segurança 
europeia, que esses Estados estejam 
dispostos a reforçar a cooperação; reafirma 
o papel da UE como garante da segurança 
marítima à escala mundial e salienta a 
importância do desenvolvimento das 
capacidades militares e civis para o efeito 
necessárias; saúda, a este respeito, a 
revisão do Plano de Ação para a Estratégia 
de Segurança Marítima da UE, em junho 



PE643.151v01-00 64/116 AM\1192396PT.docx

PT

de 2018;

Or. en

Alteração 394
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Está convicto de que a União 
possui um interesse vital na criação de um 
ambiente marítimo seguro e aberto que 
permita a livre passagem de mercadorias e 
pessoas; constata que a maioria dos 
recursos estratégicos, das infraestruturas 
críticas e das capacidades está sob o 
controlo dos Estados-Membros e que é 
fundamental, para a segurança europeia, 
que esses Estados estejam dispostos a 
reforçar a cooperação; reafirma o papel da 
UE como garante da segurança marítima à 
escala mundial e salienta a importância do 
desenvolvimento das capacidades 
militares e civis para o efeito necessárias; 
saúda, a este respeito, a revisão do Plano 
de Ação para a Estratégia de Segurança 
Marítima da UE, em junho de 2018;

49. Está convicto de que os Estados-
Membros possuem um interesse vital na 
criação de um ambiente marítimo seguro e 
aberto que permita a passagem legal e livre 
de mercadorias e pessoas, bem como 
assegurar que seja posto termo aos 
movimentos ilegais; constata que a maioria 
dos recursos estratégicos, das 
infraestruturas críticas e das capacidades 
está sob o controlo dos Estados-Membros e 
que é fundamental, para uma segurança 
europeia verdadeiramente inclusiva, que 
esses Estados estejam dispostos a reforçar 
a cooperação; reafirma a capacidade da 
Europa para apoiar a segurança marítima 
à escala mundial;

Or. en

Alteração 395
Pierfrancesco Majorino

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Está convicto de que a União 
possui um interesse vital na criação de um 
ambiente marítimo seguro e aberto que 
permita a livre passagem de mercadorias e 
pessoas; constata que a maioria dos 

49. Está convicto de que a União 
possui um interesse vital na criação de um 
ambiente marítimo seguro e aberto que 
permita a livre passagem de mercadorias e 
pessoas; constata que a maioria dos 



AM\1192396PT.docx 65/116 PE643.151v01-00

PT

recursos estratégicos, das infraestruturas 
críticas e das capacidades está sob o 
controlo dos Estados-Membros e que é 
fundamental, para a segurança europeia, 
que esses Estados estejam dispostos a 
reforçar a cooperação; reafirma o papel da 
UE como garante da segurança marítima à 
escala mundial e salienta a importância 
do desenvolvimento das capacidades 
militares e civis para o efeito necessárias; 
saúda, a este respeito, a revisão do Plano 
de Ação para a Estratégia de Segurança 
Marítima da UE, em junho de 2018;

recursos estratégicos, das infraestruturas 
críticas e das capacidades está sob o 
controlo dos Estados-Membros e que é 
fundamental, para a segurança europeia, 
que esses Estados estejam dispostos a 
reforçar a cooperação; reafirma o papel da 
UE como garante da segurança marítima 
mundial; saúda, a este respeito, a revisão 
do Plano de Ação para a Estratégia de 
Segurança Marítima da UE, em junho de 
2018;

Or. en

Alteração 396
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Está convicto de que a União 
possui um interesse vital na criação de um 
ambiente marítimo seguro e aberto que 
permita a livre passagem de mercadorias e 
pessoas; constata que a maioria dos 
recursos estratégicos, das infraestruturas 
críticas e das capacidades está sob o 
controlo dos Estados-Membros e que é 
fundamental, para a segurança europeia, 
que esses Estados estejam dispostos a 
reforçar a cooperação; reafirma o papel da 
UE como garante da segurança marítima à 
escala mundial e salienta a importância do 
desenvolvimento das capacidades militares 
e civis para o efeito necessárias; saúda, a 
este respeito, a revisão do Plano de Ação 
para a Estratégia de Segurança Marítima da 
UE, em junho de 2018;

49. Está convicto de que a União 
possui um interesse vital na criação de um 
ambiente marítimo seguro e aberto que 
permita a livre passagem de mercadorias e 
pessoas, dando especial destaque à 
redução das tensões; constata que a 
maioria dos recursos estratégicos, das 
infraestruturas críticas e das capacidades 
está sob o controlo dos Estados-Membros e 
que é fundamental, para a segurança 
europeia, que esses Estados estejam 
dispostos a reforçar a cooperação; reafirma 
o papel da UE como garante da segurança 
marítima e salienta a importância do 
desenvolvimento das capacidades militares 
e civis para o efeito necessárias; saúda, a 
este respeito, a revisão do Plano de Ação 
para a Estratégia de Segurança Marítima da 
UE, em junho de 2018;

Or. en
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Alteração 397
Tonino Picula

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Considera que a UE e os seus 
Estados-Membros enfrentam uma ameaça 
sem precedentes sob a forma de 
ciberataques, bem como de 
cibercriminalidade e terrorismo; entende 
que a natureza dos ciberataques faz deles 
uma ameaça que exige uma resposta a 
nível europeu; encoraja os Estados-
Membros a prestarem assistência mútua em 
caso de ciberataque contra outro Estado-
Membro;

50. Considera que a UE e os seus 
Estados-Membros enfrentam uma ameaça 
sem precedentes sob a forma de 
ciberataques, bem como de 
cibercriminalidade e terrorismo; entende 
que a natureza dos ciberataques faz deles 
uma ameaça que exige uma resposta a 
nível europeu; encoraja os Estados-
Membros a prestarem assistência mútua em 
caso de ciberataque contra outro Estado-
Membro; insta os Estados-Membros a 
reforçarem as suas capacidades e a 
incentivarem a cooperação para impedir 
que os intervenientes estatais e não 
estatais de países terceiros exerçam uma 
interferência hostil no processo de tomada 
de decisões da UE e dos Estados-
Membros;

Or. en

Alteração 398
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Considera que a UE e os seus 
Estados-Membros enfrentam uma ameaça 
sem precedentes sob a forma de 
ciberataques, bem como de 
cibercriminalidade e terrorismo; entende 
que a natureza dos ciberataques faz deles 
uma ameaça que exige uma resposta a 
nível europeu; encoraja os Estados-
Membros a prestarem assistência mútua em 
caso de ciberataque contra outro Estado-
Membro;

50. Considera que a UE e os seus 
Estados-Membros enfrentam uma ameaça 
sem precedentes sob a forma de 
ciberataques, bem como de 
cibercriminalidade e terrorismo; entende 
que a natureza dos ciberataques faz deles 
uma ameaça que exige uma resposta a 
nível europeu; apoia a decisão da NATO 
de incluir os ciberataques no artigo 5.º; 
encoraja os Estados-Membros a prestarem, 
para esse efeito, assistência mútua em caso 
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de ciberataque contra outro Estado-
Membro, uma vez que 22 Estados-
Membros assumiram igualmente um 
compromisso em relação aos seus aliados 
da NATO;

Or. en

Alteração 399
Claudiu Manda

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Considera que a UE e os seus 
Estados-Membros enfrentam uma ameaça 
sem precedentes sob a forma de 
ciberataques, bem como de 
cibercriminalidade e terrorismo; entende 
que a natureza dos ciberataques faz deles 
uma ameaça que exige uma resposta a 
nível europeu; encoraja os Estados-
Membros a prestarem assistência mútua em 
caso de ciberataque contra outro Estado-
Membro;

50. Considera que a UE e os seus 
Estados-Membros enfrentam uma ameaça 
sem precedentes sob a forma de 
ciberataques, bem como de 
cibercriminalidade e terrorismo; entende 
que a natureza dos ciberataques faz deles 
uma ameaça que exige uma resposta a 
nível europeu; encoraja os Estados-
Membros a prestarem assistência mútua em 
caso de ciberataque contra outro Estado-
Membro; recorda que, se um Estado-
Membro for vítima de ciberataques, pode 
requerer a ativação da cláusula de defesa 
mútua e de solidariedade da UE;

Or. en

Alteração 400
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Considera que a UE e os seus 
Estados-Membros enfrentam uma ameaça 
sem precedentes sob a forma de 
ciberataques, bem como de 
cibercriminalidade e terrorismo; entende 

50. Considera que os ciberataques, a 
cibercriminalidade e o ciberterrorismo 
representam uma ameaça sem precedentes 
para a UE e os seus Estados-Membros; 
salienta que os ciberincidentes têm 
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que a natureza dos ciberataques faz deles 
uma ameaça que exige uma resposta a 
nível europeu; encoraja os Estados-
Membros a prestarem assistência mútua em 
caso de ciberataque contra outro Estado-
Membro;

frequentemente um elemento 
transfronteiriço e, por conseguinte, 
afetam mais do que um Estado-Membro 
da UE: entende que a natureza dos 
ciberataques faz deles uma ameaça que 
exige uma resposta a nível europeu; 
encoraja os Estados-Membros a prestarem 
assistência mútua, a fim de evitar uma 
fragmentação da proteção em matéria de 
cibersegurança;

Or. en

Alteração 401
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Considera que a UE e os seus 
Estados-Membros enfrentam uma ameaça 
sem precedentes sob a forma de 
ciberataques, bem como de 
cibercriminalidade e terrorismo; entende 
que a natureza dos ciberataques faz deles 
uma ameaça que exige uma resposta a 
nível europeu; encoraja os Estados-
Membros a prestarem assistência mútua em 
caso de ciberataque contra outro Estado-
Membro;

50. Considera que a UE e os seus 
Estados-Membros enfrentam uma ameaça 
sem precedentes sob a forma de fluxos 
migratórios não controlados, de 
terrorismo islamista e, em certa medida, 
de ciberataques, bem como de 
cibercriminalidade; entende que a natureza 
dos ciberataques faz deles uma ameaça que 
exige uma resposta a nível europeu; 
encoraja os Estados-Membros a prestarem 
assistência mútua em caso de ciberataque 
contra outro Estado-Membro;

Or. en

Alteração 402
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Considera que a UE e os seus 50. Considera que a UE e os seus 
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Estados-Membros enfrentam uma ameaça 
sem precedentes sob a forma de 
ciberataques, bem como de 
cibercriminalidade e terrorismo; entende 
que a natureza dos ciberataques faz deles 
uma ameaça que exige uma resposta a 
nível europeu; encoraja os Estados-
Membros a prestarem assistência mútua em 
caso de ciberataque contra outro Estado-
Membro;

Estados-Membros enfrentam uma ameaça 
sem precedentes sob a forma de 
ciberataques, bem como de 
cibercriminalidade e terrorismo; entende 
que a natureza dos ciberataques faz deles 
uma ameaça que exige uma resposta a 
nível europeu, incluindo capacidades 
comuns de apoio analítico; encoraja os 
Estados-Membros a prestarem assistência 
mútua em caso de ciberataque contra outro 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 403
Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Considera que a UE e os seus 
Estados-Membros enfrentam uma ameaça 
sem precedentes sob a forma de 
ciberataques, bem como de 
cibercriminalidade e terrorismo; entende 
que a natureza dos ciberataques faz deles 
uma ameaça que exige uma resposta a 
nível europeu; encoraja os Estados-
Membros a prestarem assistência mútua em 
caso de ciberataque contra outro Estado-
Membro;

50. Considera que a UE e os seus 
Estados-Membros enfrentam uma ameaça 
sem precedentes sob a forma de 
ciberataques, bem como de 
cibercriminalidade e terrorismo por atores 
estatais e não estatais; entende que a 
natureza dos ciberataques faz deles uma 
ameaça que exige uma resposta a nível 
europeu; encoraja os Estados-Membros a 
prestarem assistência mútua em caso de 
ciberataque contra outro Estado-Membro;

Or. en

Alteração 404
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Proposta de resolução
N.º 50

Proposta de resolução Alteração

50. Considera que a UE e os seus 50. Considera que a UE e os seus 
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Estados-Membros enfrentam uma ameaça 
sem precedentes sob a forma de 
ciberataques, bem como de 
cibercriminalidade e terrorismo; entende 
que a natureza dos ciberataques faz deles 
uma ameaça que exige uma resposta a 
nível europeu; encoraja os Estados-
Membros a prestarem assistência mútua em 
caso de ciberataque contra outro Estado-
Membro;

Estados-Membros enfrentam uma ameaça 
sem precedentes sob a forma de 
ciberataques, bem como de 
cibercriminalidade, campanhas de 
desinformação e terrorismo; entende que a 
natureza dos ciberataques faz deles uma 
ameaça que exige uma resposta a nível 
europeu; encoraja os Estados-Membros a 
prestarem assistência mútua em caso de 
ciberataque contra outro Estado-Membro;

Or. en

Alteração 405
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposta de resolução
N.º 50-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

50-A. Considera fundamental que a UE 
e a NATO prossigam e intensifiquem a 
partilha de informações de segurança, de 
modo a poder imputar formalmente os 
ciberataques aos seus responsáveis e, 
consequentemente, impor sanções 
restritivas aos autores desses ataques; 
considera necessário prosseguir a 
interação ativa entre a UE e a NATO 
mediante a participação em exercícios 
informáticos e formações conjuntas e a 
manutenção de uma interação ativa no 
domínio da cibersegurança e da 
ciberdefesa;

Or. en

Alteração 406
Radosław Sikorski

Proposta de resolução
N.º 50-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

50-A. Solicita que a Divisão de 
Comunicação Estratégica do SEAE 
beneficie de uma fonte estável de 
financiamento, consagrando dotações 
substanciais ao Grupo de Trabalho East 
StratCom;

Or. en

Alteração 407
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposta de resolução
N.º 50-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

50-B. Exorta o SEAE e o Conselho a 
redobrarem os esforços em curso no 
sentido de melhorar a cibersegurança, em 
particular no contexto das missões da 
PCSD, nomeadamente através da adoção 
de medidas, a nível da UE e dos Estados-
Membros, destinadas a atenuar as 
ameaças para a PCSD, reforçando, por 
exemplo, a resiliência através da 
educação, da formação e de exercícios e 
simplificando o quadro da UE em matéria 
de educação e formação no domínio da 
ciberdefesa;

Or. en

Alteração 408
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Saúda os esforços no sentido de 
reforçar a capacidade da UE para enfrentar 

51. Saúda os esforços no sentido de 
reforçar a capacidade da UE para enfrentar 
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as ameaças «híbridas», que são 
combinações de posições ambíguas, de 
pressão direta e indireta e de associação de 
capacidades militares e não militares, e que 
fazem parte de uma continuidade entre os 
desafios internos e externos enfrentados 
pela UE em matéria de segurança; toma 
nota dos debates sobre a ativação da 
cláusula de assistência mútua para as 
ameaças híbridas, a fim de dotar a UE de 
uma resposta comum eficaz;

as ameaças «híbridas», que são 
combinações de posições ambíguas, de 
pressão direta e indireta e de associação de 
capacidades militares e não militares, e que 
fazem parte de uma continuidade entre os 
desafios internos e externos enfrentados 
pela UE em matéria de segurança;

Or. en

Alteração 409
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta de resolução
N.º 51

Proposta de resolução Alteração

51. Saúda os esforços no sentido de 
reforçar a capacidade da UE para enfrentar 
as ameaças «híbridas», que são 
combinações de posições ambíguas, de 
pressão direta e indireta e de associação de 
capacidades militares e não militares, e que 
fazem parte de uma continuidade entre os 
desafios internos e externos enfrentados 
pela UE em matéria de segurança; toma 
nota dos debates sobre a ativação da 
cláusula de assistência mútua para as 
ameaças híbridas, a fim de dotar a UE de 
uma resposta comum eficaz;

51. Saúda os esforços no sentido de 
reforçar a capacidade dos Estados-
Membros para enfrentar as ameaças 
«híbridas», que são combinações de 
posições ambíguas, de pressão direta e 
indireta e de associação de capacidades 
militares e não militares, e que fazem parte 
de uma continuidade entre os desafios 
internos e externos enfrentados pela UE em 
matéria de segurança; toma nota dos 
debates sobre a ativação da cláusula de 
assistência mútua para as ameaças híbridas, 
a fim de dotar a UE de uma resposta 
comum eficaz;

Or. fr

Alteração 410
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 51-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

51-A. Reconhece a importância 
crescente das capacidades de 
ciberinformação e de informações de 
segurança automatizadas; salienta que 
estas capacidades representam uma 
ameaça para todos os Estados-Membros e 
para as instituições da UE; insta todas as 
instituições da UE e todos os Estados-
Membros a continuarem a melhorar as 
suas tecnologias cibernéticas e 
automatizadas, intensificando a 
cooperação no que respeita a estes 
avanços tecnológicos;

Or. en

Alteração 411
Claudiu Manda

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Reconhece o lugar cada vez mais 
proeminente da inteligência artificial (IA) 
na defesa europeia; regista, em particular, 
as inúmeras aplicações militares assentes 
na IA para gerir e estimular o ambiente 
operacional, apoiar o processo de tomada 
de decisões, detetar ameaças e tratar as 
informações sensíveis recolhidas; salienta 
que o desenvolvimento de uma IA fiável 
no domínio da defesa é uma tecnologia 
indispensável para assegurar a autonomia 
estratégica europeia em matéria de 
capacidades e no domínio operacional; 
apela à UE para que apoie o seu 
investimento neste domínio e, em 
particular, nas tecnologias de rutura através 
dos instrumentos existentes (Fundo 
Europeu de Defesa, Conselho Europeu de 
Inovação, futuro Horizonte Europa, 
programa Europa Digital);

52. Reconhece o lugar cada vez mais 
proeminente da inteligência artificial (IA) 
na defesa europeia; regista, em particular, 
as inúmeras aplicações militares assentes 
na IA para gerir e estimular o ambiente 
operacional, apoiar o processo de tomada 
de decisões, detetar ameaças e tratar as 
informações sensíveis recolhidas; salienta 
que o desenvolvimento de uma IA fiável 
no domínio da defesa é uma tecnologia 
indispensável para assegurar a autonomia 
estratégica europeia em matéria de 
capacidades e no domínio operacional; 
apela à UE para que apoie o seu 
investimento neste domínio e, em 
particular, nas tecnologias de rutura através 
dos instrumentos existentes (Fundo 
Europeu de Defesa, Conselho Europeu de 
Inovação, futuro Horizonte Europa, 
programa Europa Digital); apela à 
promoção de uma estratégia comum para 
a IA que seja capaz de impulsionar a 
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capacidade tecnológica e industrial da 
UE, mas também de assegurar a 
aplicação de normas éticas e jurídicas 
adequadas para garantir a sua aplicação 
segura, tendo nomeadamente em conta os 
danos potenciais dos sistemas de armas 
letais autónomas, bem como as 
consequências daí resultantes para os 
direitos humanos e a dignidade;

Or. en

Alteração 412
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Reconhece o lugar cada vez mais 
proeminente da inteligência artificial (IA) 
na defesa europeia; regista, em particular, 
as inúmeras aplicações militares assentes 
na IA para gerir e estimular o ambiente 
operacional, apoiar o processo de tomada 
de decisões, detetar ameaças e tratar as 
informações sensíveis recolhidas; salienta 
que o desenvolvimento de uma IA fiável 
no domínio da defesa é uma tecnologia 
indispensável para assegurar a autonomia 
estratégica europeia em matéria de 
capacidades e no domínio operacional; 
apela à UE para que apoie o seu 
investimento neste domínio e, em 
particular, nas tecnologias de rutura através 
dos instrumentos existentes (Fundo 
Europeu de Defesa, Conselho Europeu de 
Inovação, futuro Horizonte Europa, 
programa Europa Digital);

52. Reconhece o lugar cada vez mais 
proeminente da inteligência artificial (IA) 
na defesa europeia; regista, em particular, 
as inúmeras aplicações militares assentes 
na IA para gerir e estimular o ambiente 
operacional, apoiar o processo de tomada 
de decisões, detetar ameaças e tratar as 
informações sensíveis recolhidas; salienta 
que o desenvolvimento de uma IA fiável 
no domínio da defesa é uma tecnologia 
indispensável para assegurar a capacidade 
de atuação europeia em matéria de 
capacidades e no domínio operacional; 
apela à UE para que apoie o seu 
investimento neste domínio e, em 
particular, nas tecnologias de rutura através 
dos instrumentos existentes (Fundo 
Europeu de Defesa, Conselho Europeu de 
Inovação, futuro Horizonte Europa, 
programa Europa Digital), respeitando 
paralelamente a posição do Parlamento, 
de 12 de setembro de 2018, sobre o 
sistema de armas letais autónomas e o 
acordo alcançado com o Conselho e a 
Comissão no contexto do FED;

Or. en



AM\1192396PT.docx 75/116 PE643.151v01-00

PT

Alteração 413
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Reconhece o lugar cada vez mais 
proeminente da inteligência artificial (IA) 
na defesa europeia; regista, em particular, 
as inúmeras aplicações militares assentes 
na IA para gerir e estimular o ambiente 
operacional, apoiar o processo de tomada 
de decisões, detetar ameaças e tratar as 
informações sensíveis recolhidas; salienta 
que o desenvolvimento de uma IA fiável 
no domínio da defesa é uma tecnologia 
indispensável para assegurar a autonomia 
estratégica europeia em matéria de 
capacidades e no domínio operacional; 
apela à UE para que apoie o seu 
investimento neste domínio e, em 
particular, nas tecnologias de rutura através 
dos instrumentos existentes (Fundo 
Europeu de Defesa, Conselho Europeu de 
Inovação, futuro Horizonte Europa, 
programa Europa Digital);

52. Reconhece o lugar cada vez mais 
proeminente da inteligência artificial (IA) e 
da aprendizagem automática na defesa 
europeia; regista, em particular, as 
inúmeras aplicações militares assentes na 
IA para gerir e estimular o ambiente 
operacional, apoiar o processo de tomada 
de decisões, detetar ameaças e tratar as 
informações sensíveis recolhidas; salienta 
que o desenvolvimento de uma IA fiável 
no domínio da defesa é uma tecnologia 
indispensável para assegurar a consecução 
dos objetivos no domínio operacional; 
apela à UE para que apoie o seu 
investimento neste domínio e, em 
particular, nas tecnologias de rutura através 
dos instrumentos existentes (Fundo 
Europeu de Defesa, Conselho Europeu de 
Inovação, futuro Horizonte Europa, 
programa Europa Digital); incentiva a 
cooperação transatlântica neste domínio, 
a fim de assegurar que as parcerias a 
nível do desenvolvimento e da aplicação 
sejam utilizadas para maximizar o valor 
acrescentado das operações e 
compromissos conjuntos;

Or. en

Alteração 414
Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração
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52. Reconhece o lugar cada vez mais 
proeminente da inteligência artificial (IA) 
na defesa europeia; regista, em particular, 
as inúmeras aplicações militares assentes 
na IA para gerir e estimular o ambiente 
operacional, apoiar o processo de tomada 
de decisões, detetar ameaças e tratar as 
informações sensíveis recolhidas; salienta 
que o desenvolvimento de uma IA fiável 
no domínio da defesa é uma tecnologia 
indispensável para assegurar a autonomia 
estratégica europeia em matéria de 
capacidades e no domínio operacional; 
apela à UE para que apoie o seu 
investimento neste domínio e, em 
particular, nas tecnologias de rutura através 
dos instrumentos existentes (Fundo 
Europeu de Defesa, Conselho Europeu de 
Inovação, futuro Horizonte Europa, 
programa Europa Digital);

52. Reconhece o lugar cada vez mais 
proeminente da inteligência artificial (IA) 
na defesa europeia; regista, em particular, 
as inúmeras aplicações militares assentes 
na IA para gerir e estimular o ambiente 
operacional, apoiar o processo de tomada 
de decisões, detetar ameaças e tratar as 
informações sensíveis recolhidas; salienta 
que o desenvolvimento de uma IA fiável 
no domínio da defesa é uma tecnologia 
indispensável para assegurar a autonomia 
estratégica europeia em matéria de 
capacidades e no domínio operacional; 
recorda, no entanto, a necessidade de 
regulamentação neste domínio e a 
necessidade de avaliar a dimensão ética 
nos debates sobre a inteligência artificial; 
apela à UE para que apoie o seu 
investimento neste domínio e, em 
particular, nas tecnologias de rutura através 
dos instrumentos existentes (Fundo 
Europeu de Defesa, Conselho Europeu de 
Inovação, futuro Horizonte Europa, 
programa Europa Digital);

Or. it

Alteração 415
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Reconhece o lugar cada vez mais 
proeminente da inteligência artificial (IA) 
na defesa europeia; regista, em particular, 
as inúmeras aplicações militares assentes 
na IA para gerir e estimular o ambiente 
operacional, apoiar o processo de tomada 
de decisões, detetar ameaças e tratar as 
informações sensíveis recolhidas; salienta 
que o desenvolvimento de uma IA fiável 
no domínio da defesa é uma tecnologia 
indispensável para assegurar a autonomia 

52. Reconhece o lugar cada vez mais 
proeminente da inteligência artificial (IA) 
na defesa europeia; regista, em particular, 
as inúmeras aplicações militares assentes 
na IA para gerir e estimular o ambiente 
operacional, apoiar o processo de tomada 
de decisões, detetar ameaças e tratar as 
informações sensíveis recolhidas; salienta 
que o desenvolvimento de uma IA fiável 
no domínio da defesa é uma tecnologia 
indispensável para assegurar a autonomia 
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estratégica europeia em matéria de 
capacidades e no domínio operacional; 
apela à UE para que apoie o seu 
investimento neste domínio e, em 
particular, nas tecnologias de rutura através 
dos instrumentos existentes (Fundo 
Europeu de Defesa, Conselho Europeu de 
Inovação, futuro Horizonte Europa, 
programa Europa Digital);

estratégica europeia em matéria de 
capacidades e no domínio operacional; 
apela à UE para que apoie o seu 
investimento neste domínio e, em 
particular, nas tecnologias de rutura através 
dos instrumentos existentes (Fundo 
Europeu de Defesa, Conselho Europeu de 
Inovação, futuro Horizonte Europa, 
programa Europa Digital); insta a UE a 
participar ativamente na regulamentação 
mundial dos sistemas de armas letais 
autónomas;

Or. fr

Alteração 416
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Reconhece o lugar cada vez mais 
proeminente da inteligência artificial (IA) 
na defesa europeia; regista, em particular, 
as inúmeras aplicações militares assentes 
na IA para gerir e estimular o ambiente 
operacional, apoiar o processo de tomada 
de decisões, detetar ameaças e tratar as 
informações sensíveis recolhidas; salienta 
que o desenvolvimento de uma IA fiável 
no domínio da defesa é uma tecnologia 
indispensável para assegurar a autonomia 
estratégica europeia em matéria de 
capacidades e no domínio operacional; 
apela à UE para que apoie o seu 
investimento neste domínio e, em 
particular, nas tecnologias de rutura através 
dos instrumentos existentes (Fundo 
Europeu de Defesa, Conselho Europeu de 
Inovação, futuro Horizonte Europa, 
programa Europa Digital);

52. Reconhece o lugar cada vez mais 
proeminente da inteligência artificial (IA) 
na defesa europeia; regista, em particular, 
as inúmeras aplicações militares assentes 
na IA para gerir e estimular o ambiente 
operacional, apoiar o processo de tomada 
de decisões, detetar ameaças e tratar as 
informações sensíveis recolhidas; salienta 
que o desenvolvimento de uma IA fiável 
no domínio da defesa é uma tecnologia 
indispensável para assegurar a autonomia 
estratégica europeia em matéria de 
capacidades e no domínio operacional; 
apela aos Estados-Membros para que 
cooperem neste sentido e solicita à UE 
que apoie o seu investimento neste 
domínio e, em particular, nas tecnologias 
de rutura através dos instrumentos 
existentes (Fundo Europeu de Defesa, 
Conselho Europeu de Inovação, futuro 
Horizonte Europa, programa Europa 
Digital);

Or. fr
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Alteração 417
Tonino Picula

Proposta de resolução
N.º 52

Proposta de resolução Alteração

52. Reconhece o lugar cada vez mais 
proeminente da inteligência artificial (IA) 
na defesa europeia; regista, em particular, 
as inúmeras aplicações militares assentes 
na IA para gerir e estimular o ambiente 
operacional, apoiar o processo de tomada 
de decisões, detetar ameaças e tratar as 
informações sensíveis recolhidas; salienta 
que o desenvolvimento de uma IA fiável 
no domínio da defesa é uma tecnologia 
indispensável para assegurar a autonomia 
estratégica europeia em matéria de 
capacidades e no domínio operacional; 
apela à UE para que apoie o seu 
investimento neste domínio e, em 
particular, nas tecnologias de rutura através 
dos instrumentos existentes (Fundo 
Europeu de Defesa, Conselho Europeu de 
Inovação, futuro Horizonte Europa, 
programa Europa Digital);

52. Reconhece o lugar cada vez mais 
proeminente da inteligência artificial (IA) 
na defesa europeia; regista, em particular, 
as inúmeras aplicações militares assentes 
na IA para gerir e estimular o ambiente 
operacional, apoiar o processo de tomada 
de decisões, detetar ameaças e tratar as 
informações sensíveis recolhidas; salienta 
que o desenvolvimento de uma IA fiável 
no domínio da defesa é uma tecnologia 
indispensável para assegurar a autonomia 
estratégica europeia em matéria de 
capacidades e no domínio operacional; 
apela à UE para que mantenha e aumente 
o seu investimento neste domínio e, em 
particular, nas tecnologias de rutura através 
dos instrumentos existentes (Fundo 
Europeu de Defesa, Conselho Europeu de 
Inovação, futuro Horizonte Europa, 
programa Europa Digital);

Or. en

Alteração 418
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposta de resolução
N.º 52-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

52-A. Observa que as tecnologias 
emergentes, incluindo a IA, que se 
utilizam nos sistemas de armamento 
devem ser desenvolvidas e aplicadas de 
acordo com os princípios da inovação 
responsável e os princípios éticos, tais 
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como a responsabilização e a observância 
do direito internacional; tendo em conta o 
conceito altamente controverso de 
sistemas de armas totalmente autónomos, 
a UE deve explorar as possibilidades 
oferecidas pela IA e, ao mesmo tempo, 
garantir o pleno respeito pelos direitos 
humanos e pelo direito internacional;

Or. en

Alteração 419
Hilde Vautmans

Proposta de resolução
N.º 52-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

52-A. Observa que, de acordo com o 
relatório da Europol de 2019 sobre a 
situação e as tendências na União, 
constatou-se, em 2018, um aumento 
generalizado da propaganda, dos tutoriais 
e das ameaças de índole terrorista no 
domínio QBRN, bem como uma 
diminuição dos obstáculos à obtenção de 
informações sobre a utilização de armas 
QBRN; salienta, a este respeito, a 
necessidade de reforçar a segurança 
QBRN na Europa;

Or. en

Alteração 420
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Proposta de resolução
N.º 52-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

52-A. Reconhece que as novas 
capacidades serão portadoras de novas 
oportunidades para as unidades presentes 
no teatro das operações, pois poderão 
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colaborar num espaço de imersão digital e 
estar protegidas em tempo quase real, 
especialmente quando a tecnologia 5G é 
combinada com outras inovações, como 
os sistemas de defesa em nuvem e os 
sistemas de defesa hipersónica;

Or. en

Alteração 421
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposta de resolução
N.º 52-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

52-A. Sublinha a importância de que se 
reveste o desenvolvimento de capacidades 
em matéria de computação quântica e 
salienta a necessidade de reforçar a 
cooperação entre a UE e os EUA neste 
domínio, de modo a garantir que a 
computação quântica seja 
prioritariamente concretizada entre 
parceiros que mantenham boas relações e 
partilhem objetivos;

Or. en

Alteração 422
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposta de resolução
N.º 52-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

52-A. Sublinha que, uma vez que o risco 
de proliferação e utilização de armas 
químicas constitui uma séria ameaça para 
a paz e a segurança internacionais, a UE 
deve continuar a prestar um apoio firme e 
coerente à Organização para a Proibição 
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de Armas Químicas (OPAQ) na execução 
do seu mandato, tanto do ponto de vista 
político como financeiro, e deve reforçar a 
sua resiliência a ameaças híbridas e 
químicas, biológicas, radiológicas e 
nucleares;

Or. en

Alteração 423
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposta de resolução
N.º 53-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

53-A. Salienta a necessidade de aplicar 
uma perspetiva de género na ação da 
PCSD da UE, tendo em conta o papel que 
as mulheres desempenham na guerra, na 
estabilização pós-conflito e nos processos 
de consolidação da paz; frisa a 
necessidade de abordar a violência de 
género como instrumento de guerra nas 
regiões em conflito; destaca que as 
mulheres são afetadas mais gravemente 
pela guerra do que os homens; convida a 
UE e os seus parceiros internacionais a 
envolverem ativamente as mulheres nos 
processos de paz e de estabilização e a 
darem resposta às suas necessidades 
específicas de segurança;

Or. en

Alteração 424
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Proposta de resolução
N.º 53-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

53-A. Regista a importância crescente da 
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segurança no espaço e dos satélites, 
salienta a importância do Centro de 
Satélites da União Europeia e incumbe a 
agência de analisar e apresentar um 
relatório sobre a segurança e/ou as 
vulnerabilidades dos satélites da UE e dos 
Estados-Membros relativamente aos 
detritos espaciais, a ciberataques e a 
ataques diretos por mísseis;

Or. en

Alteração 425
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Salienta que a ambição de 
autonomia estratégica europeia assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender os seus interesses, quer de forma 
autónoma, quer no quadro da cooperação 
institucional (NATO, ONU);

54. Salienta que a ambição de 
autonomia estratégica europeia assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender os seus interesses, quer de forma 
autónoma, quer no quadro da cooperação 
institucional, garantindo, neste contexto, a 
complementaridade com as missões e 
operações da NATO e da ONU;

Or. en

Alteração 426
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Salienta que a ambição de 
autonomia estratégica europeia assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender os seus interesses, quer de forma 
autónoma, quer no quadro da cooperação 
institucional (NATO, ONU);

54. Salienta que a ambição de 
autonomia estratégica europeia assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender os seus interesses, seja com os 
seus parceiros, sempre que tal seja 
possível, seja de forma autónoma, tirando 
pleno partido dos quadros de cooperação 
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institucional (NATO, ONU);

Or. en

Alteração 427
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Salienta que a ambição de 
autonomia estratégica europeia assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender os seus interesses, quer de forma 
autónoma, quer no quadro da cooperação 
institucional (NATO, ONU);

54. Salienta que a ambição de tornar a 
União num ator eficaz e credível em 
matéria de segurança assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender valores, princípios e normas 
universais, assim como os seus interesses, 
quer de forma autónoma, quer no quadro 
da cooperação institucional (NATO, 
ONU);

Or. en

Alteração 428
Kris Peeters

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Salienta que a ambição de 
autonomia estratégica europeia assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender os seus interesses, quer de forma 
autónoma, quer no quadro da cooperação 
institucional (NATO, ONU);

54. Salienta que a ambição de 
autonomia estratégica europeia assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender os seus interesses de forma 
autónoma e preferencialmente no quadro 
da cooperação institucional (NATO, 
ONU);

Or. en

Alteração 429
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Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Salienta que a ambição de 
autonomia estratégica europeia assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender os seus interesses, quer de forma 
autónoma, quer no quadro da cooperação 
institucional (NATO, ONU);

54. Salienta que a ambição de 
autonomia estratégica europeia assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender os seus interesses, quer de forma 
autónoma, quer no quadro da cooperação 
institucional (NATO, OSCE, ONU);

Or. en

Alteração 430
Joachim Schuster

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Salienta que a ambição de 
autonomia estratégica europeia assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender os seus interesses, quer de forma 
autónoma, quer no quadro da cooperação 
institucional (NATO, ONU);

54. Salienta que a ambição de 
autonomia estratégica europeia assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender os seus interesses, quer de forma 
autónoma, quer no quadro da cooperação 
institucional (NATO, OSCE, ONU);

Or. en

Alteração 431
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Salienta que a ambição de 
autonomia estratégica europeia assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender os seus interesses, quer de forma 
autónoma, quer no quadro da cooperação 

54. Salienta que a ambição de 
autonomia estratégica europeia assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender os seus interesses, quer de forma 
autónoma, quer com a ajuda de parceiros 
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institucional (NATO, ONU); (ONU, NATO);

Or. en

Alteração 432
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta de resolução
N.º 54

Proposta de resolução Alteração

54. Salienta que a ambição de 
autonomia estratégica europeia assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender os seus interesses, quer de forma 
autónoma, quer no quadro da cooperação 
institucional (NATO, ONU);

54. Salienta que a ambição de 
autonomia estratégica europeia assenta na 
capacidade de ação dos europeus para 
defender os seus interesses, quer de forma 
autónoma, quer no quadro da cooperação 
entre Estados;

Or. fr

Alteração 433
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Considera que a autonomia 
estratégica europeia deve articular-se em 
torno de uma cooperação duradoura e de 
parcerias estratégicas com países e 
organizações que partilham os valores da 
UE; congratula-se, além disso, com os 
contributos dos parceiros da PCSD para as 
missões e operações da UE;

55. Considera o multilateralismo um 
valor crucial para a segurança e a defesa 
e sublinha que a UE só será um 
interveniente eficaz e credível em matéria 
de segurança se as suas ações se 
articularem em torno de uma cooperação 
duradoura e de parcerias estratégicas com 
países e organizações que partilham os 
valores da UE; congratula-se, além disso, 
com os contributos dos parceiros da PCSD 
para as missões e operações da UE;

Or. en
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Alteração 434
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Considera que a autonomia 
estratégica europeia deve articular-se em 
torno de uma cooperação duradoura e de 
parcerias estratégicas com países e 
organizações que partilham os valores da 
UE; congratula-se, além disso, com os 
contributos dos parceiros da PCSD para as 
missões e operações da UE;

55. Considera que a autonomia 
estratégica europeia deve articular-se em 
torno de uma cooperação duradoura e de 
parcerias estratégicas com países e 
organizações que partilham os valores da 
UE, principalmente com a NATO; 
congratula-se, além disso, com os 
contributos dos parceiros da PCSD para as 
missões e operações da UE;

Or. en

Alteração 435
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Considera que a autonomia 
estratégica europeia deve articular-se em 
torno de uma cooperação duradoura e de 
parcerias estratégicas com países e 
organizações que partilham os valores da 
UE; congratula-se, além disso, com os 
contributos dos parceiros da PCSD para as 
missões e operações da UE;

55. Considera que as ambições 
estratégicas europeias devem articular-se 
em torno de uma cooperação duradoura e 
de parcerias com países e organizações que 
partilham os valores da UE; congratula-se, 
além disso, com os contributos dos 
parceiros da PCSD para as missões e 
operações da UE;

Or. en

Alteração 436
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposta de resolução
N.º 55
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Proposta de resolução Alteração

55. Considera que a autonomia 
estratégica europeia deve articular-se em 
torno de uma cooperação duradoura e de 
parcerias estratégicas com países e 
organizações que partilham os valores da 
UE; congratula-se, além disso, com os 
contributos dos parceiros da PCSD para as 
missões e operações da UE;

55. Considera que a ação europeia deve 
articular-se em torno de uma cooperação 
duradoura e de parcerias estratégicas com 
países e organizações que partilham os 
valores da UE; congratula-se, além disso, 
com os contributos dos parceiros da PCSD 
para as missões e operações da UE;

Or. en

Alteração 437
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Proposta de resolução
N.º 55-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

55-A. Salienta que as parcerias e a 
cooperação com países e organizações 
que partilham dos valores da UE 
contribuem para uma PCSD mais eficaz; 
congratula-se com o contributo dos 
parceiros da PCSD para as missões e 
operações da UE em curso que 
contribuem para reforçar a paz, a 
segurança e a estabilidade regionais;

Or. en

Alteração 438
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposta de resolução
N.º 55-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

55-A. Reconhece e saúda a presença 
militar continuada dos EUA na Europa e 
congratula-se com o aumento de 1,75 mil 
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milhões de dólares norte-americanos do 
orçamento destinado à European 
Deterrence Initiative (Iniciativa de 
Dissuasão Europeia), que ascende a 6 531 
mil milhões de dólares para 2019;

Or. en

Alteração 439
Claudiu Manda

Proposta de resolução
N.º 56

Proposta de resolução Alteração

56. Considera essencial manter uma 
cooperação forte, estreita e privilegiada em 
matéria de defesa e segurança entre a UE e 
o Reino Unido após o Brexit; salienta que a 
cooperação com o Reino Unido permitirá à 
União maximizar as suas capacidades, 
incluindo no domínio operacional; entende 
que se afigura despropositado equacionar 
formas de cooperação em matéria de 
defesa excluindo sistematicamente os 
britânicos; propõe a celebração de um 
tratado de defesa e segurança com o Reino 
Unido que lhe permita participar, tanto 
quanto possível, nos instrumentos da UE;

56. Salienta que a UE e o Reino Unido 
continuarão a partilhar o mesmo contexto 
estratégico e as mesmas ameaças à paz e 
segurança após o Brexit e considera 
essencial manter uma cooperação forte, 
estreita e privilegiada em matéria de defesa 
e segurança entre a UE e o Reino Unido 
após o Brexit; salienta que a cooperação 
com o Reino Unido permitirá à União 
maximizar as suas capacidades, incluindo 
no domínio operacional; entende que se 
afigura despropositado equacionar formas 
de cooperação em matéria de defesa 
excluindo sistematicamente os britânicos; 
propõe a celebração de um tratado de 
defesa e segurança com o Reino Unido que 
lhe permita participar, tanto quanto 
possível, nos instrumentos da UE;

Or. en

Alteração 440
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 56

Proposta de resolução Alteração

56. Considera essencial manter uma 56. Considera essencial manter uma 
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cooperação forte, estreita e privilegiada em 
matéria de defesa e segurança entre a UE e 
o Reino Unido após o Brexit; salienta que 
a cooperação com o Reino Unido 
permitirá à União maximizar as suas 
capacidades, incluindo no domínio 
operacional; entende que se afigura 
despropositado equacionar formas de 
cooperação em matéria de defesa excluindo 
sistematicamente os britânicos; propõe a 
celebração de um tratado de defesa e 
segurança com o Reino Unido que lhe 
permita participar, tanto quanto possível, 
nos instrumentos da UE;

cooperação forte, estreita e privilegiada em 
matéria de defesa e segurança entre a UE e 
o Reino Unido após o Brexit; salienta que 
o Reino Unido é a potência militar mais 
capaz e empenhada da Europa; entende 
que se afigura despropositado equacionar 
formas de cooperação em matéria de 
defesa excluindo sistematicamente os 
britânicos; propõe a celebração de um 
acordo de defesa e de segurança com o 
Reino Unido que lhe permita participar em 
missões da União numa base casuística, 
garantindo o comando das suas próprias 
forças em qualquer operação da PCSD e 
assegurando uma relação ambiciosa com 
a AED para além da de outros países 
terceiros;

Or. en

Alteração 441
Claudiu Manda

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam; entende que a cooperação entre 
a UE e a NATO deve ter um caráter 
complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização;

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam; entende que a cooperação entre 
a UE e a NATO deve ter um caráter 
complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização; considera que a nova 
declaração UE-NATO, assinada em 2018, 
inicia uma nova era da sua parceria e 
congratula-se com os novos domínios de 
cooperação, como a mobilidade militar, a 
luta contra o terrorismo, o reforço da 
resiliência aos riscos QBR, bem como a 
promoção das mulheres e da agenda de 
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paz;

Or. en

Alteração 442
Claudiu Manda

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam; entende que a cooperação entre 
a UE e a NATO deve ter um caráter 
complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização;

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam; entende que a cooperação entre 
a UE e a NATO deve ter um caráter 
complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização; congratula-se com a 
cooperação entre a UE e a NATO através 
do exercício «Defender-Europe 20» e 
considera que este exercício constitui, não 
só uma verdadeira oportunidade para 
testar a capacidade de resposta da Europa 
a um ato de agressão, mas também para 
avaliar os progressos e as melhorias nas 
passagens das fronteiras e na mobilidade 
militar;

Or. en

Alteração 443
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
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reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam; entende que a cooperação entre 
a UE e a NATO deve ter um caráter 
complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização;

reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam; entende que a cooperação entre 
a UE e a NATO se deve reforçar 
mutuamente e respeitar as especificidades 
e os papéis de cada organização e 
prosseguir no pleno respeito dos 
princípios da inclusividade, da 
reciprocidade e da autonomia de decisão 
de ambas as organizações;

Or. en

Alteração 444
Hilde Vautmans

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam; entende que a cooperação entre 
a UE e a NATO deve ter um caráter 
complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização;

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam; entende que a cooperação entre 
a UE e a NATO deve ter um caráter 
complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização; apela a uma coordenação 
adequada entre todos os Estados membros 
da NATO, nomeadamente sempre que 
estejam em causa interesses comuns ou 
europeus;

Or. en

Alteração 445
Raphaël Glucksmann
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Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam; entende que a cooperação 
entre a UE e a NATO deve ter um caráter 
complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização;

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam;

Or. en

Alteração 446
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam; entende que a cooperação entre 
a UE e a NATO deve ter um caráter 
complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização;

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam; entende que a cooperação entre 
a UE e a NATO deve ter um caráter 
complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização; afirma que nem todos os 
Estados-Membros da UE são membros da 
NATO;

Or. en

Alteração 447
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Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam; entende que a cooperação entre 
a UE e a NATO deve ter um caráter 
complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização;

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa territorial coletiva, tal 
como reconhecido explicitamente no 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia; está convicto de que a parceria 
UE-NATO é essencial para fazer face aos 
desafios de segurança que a Europa e a sua 
vizinhança enfrentam; entende que a 
cooperação entre a UE e a NATO deve ter 
um caráter complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização;

Or. en

Alteração 448
Ioan-Rareş Bogdan

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam; entende que a cooperação entre 
a UE e a NATO deve ter um caráter 
complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização;

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria estratégica 
UE-NATO é essencial para fazer face aos 
desafios de segurança que a Europa e a sua 
vizinhança enfrentam; entende que a 
cooperação entre a UE e a NATO deve ter 
um caráter complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização;

Or. en
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Alteração 449
Nikos Androulakis

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam; entende que a cooperação entre 
a UE e a NATO deve ter um caráter 
complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização;

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; 
está convicto de que a parceria UE-NATO 
é essencial para fazer face aos desafios de 
segurança que a Europa e a sua vizinhança 
enfrentam; entende que a cooperação entre 
a UE e a NATO se deve reforçar 
mutuamente e respeitar as especificidades 
e os papéis de cada organização;

Or. en

Alteração 450
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Recorda o papel fundamental da 
NATO na defesa coletiva, tal como 
reconhecido explicitamente no Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia; está convicto de que a parceria 
UE-NATO é essencial para fazer face aos 
desafios de segurança que a Europa e a 
sua vizinhança enfrentam; entende que a 
cooperação entre a UE e a NATO deve ter 
um caráter complementar e respeitar as 
especificidades e os papéis de cada 
organização;

57. Considera que uma verdadeira 
política de independência da Europa 
pressupõe uma saída da NATO para os 
Estados signatários do Tratado de 
Washington; pretende ver instituída uma 
aliança de nações europeias, que garanta 
a segurança do continente e a 
independência diplomática e estratégica 
dos seus membros; apela a uma parceria 
estratégica com a Rússia e os Estados 
Unidos assente na defesa dos interesses 
comuns das nações europeias;

Or. fr



AM\1192396PT.docx 95/116 PE643.151v01-00

PT

Alteração 451
Raphaël Glucksmann

Proposta de resolução
N.º 57-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

57-A. Manifesta a sua preocupação com 
a falta de solidariedade e as tensões 
crescentes entre os membros da NATO, 
uma vez que as ações de uns prejudicam a 
segurança de outros; questiona o 
empenhamento da liderança dos EUA na 
arquitetura comum de segurança 
transatlântica; observa que um membro 
da NATO coopera com a Rússia no 
desarmamento dos nossos aliados na 
guerra contra o EIIL na Síria; insta os 
Estados-Membros a enfrentarem a 
emergência de interesses divergentes e a 
manterem a unidade da NATO;

Or. en

Alteração 452
Kris Peeters, Kinga Gál, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek

Proposta de resolução
N.º 57-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

57-A. Congratula-se com a 
intensificação do diálogo político, tanto 
formal, como informal, entre a UE e a 
NATO, que continua a ser um 
instrumento essencial para o reforço da 
confiança mútua, a instauração de um 
clima de confiança, a sensibilização 
parlamentar e a compreensão dos 
problemas fundamentais que afetam a 
segurança do espaço euro-atlântico face 
aos aliados da NATO e aos Estados-
Membros da UE;

Or. en
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Alteração 453
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Loucas Fourlas

Proposta de resolução
N.º 58

Proposta de resolução Alteração

58. Toma nota da importância da 
parceria entre a UE e a ONU na resolução 
de conflitos internacionais e no contexto 
de atividades de consolidação da paz; 
convida ambas as organizações a 
intensificarem a coordenação dos seus 
esforços nas zonas em que realizam 
missões civis e militares importantes, a fim 
de evitar a duplicação de esforços e 
maximizar as sinergias;

58. Toma nota da importância da 
parceria entre a UE e a ONU na resolução 
de conflitos internacionais no quadro dos 
formatos de negociação decididos, com 
base nas normas e nos princípios do 
Direito internacional, na Carta das 
Nações Unidas, na Ata Final de 
Helsínquia de 1975 da Organização para 
a Segurança e a Cooperação na Europa 
(OSCE) e nas atividades de consolidação 
da paz; convida ambas as organizações a 
intensificarem a coordenação dos seus 
esforços nas zonas em que realizam 
missões civis e militares importantes, a fim 
de evitar a duplicação de esforços e 
maximizar as sinergias;

Or. en

Alteração 454
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 58

Proposta de resolução Alteração

58. Toma nota da importância da 
parceria entre a UE e a ONU na resolução 
de conflitos internacionais e no contexto de 
atividades de consolidação da paz; convida 
ambas as organizações a intensificarem a 
coordenação dos seus esforços nas zonas 
em que realizam missões civis e militares 
importantes, a fim de evitar a duplicação 
de esforços e maximizar as sinergias;

58. Toma nota da importância da 
parceria entre a UE e a ONU na resolução 
de conflitos internacionais e no contexto de 
atividades de consolidação da paz; convida 
ambas as organizações a intensificarem a 
coordenação dos seus esforços nas zonas 
em que realizam missões civis e militares 
importantes, a fim de evitar a duplicação 
de esforços e maximizar as sinergias; insta 
os Estados-Membros a darem um maior 
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contributo para a manutenção da paz da 
ONU e apela às instituições da UE para 
que prestem assistência nesta matéria;

Or. en

Alteração 455
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Proposta de resolução
N.º 59

Proposta de resolução Alteração

59. Salienta a importância da 
cooperação entre a UE e outras instituições 
internacionais, em particular a União 
Africana e a OSCE; considera que a UE 
deve igualmente intensificar o diálogo e a 
cooperação com os países terceiros na 
região e com as organizações regionais e 
sub-regionais;

59. Salienta a importância da 
cooperação entre a UE e outras instituições 
internacionais, em particular a União 
Africana e a OSCE; considera que a UE 
deve igualmente intensificar o diálogo e a 
cooperação com os países terceiros na 
região e com as organizações regionais e 
sub-regionais; entende também que um 
ambiente estável e pacífico nos países 
vizinhos da União é essencial para 
estabilizar a região, proteger os 
residentes, manter a paz e prevenir 
conflitos; lamenta que o Conselho 
Europeu não tenha conseguido avançar 
no que respeita ao alargamento da União 
aos Balcãs Ocidentais, em particular no 
atinente à abertura de negociações de 
adesão com a Macedónia do Norte e a 
Albânia; insta os Estados-Membros, o 
Conselho e a Comissão Europeia a 
manterem uma forte relação com os 
países dos Balcãs Ocidentais, agindo de 
acordo com os compromissos 
anteriormente assumidos pela UE no que 
respeita à sua perspetiva europeia, 
apoiando as suas reformas com vista ao 
cumprimento dos critérios de Copenhaga 
para a adesão à UE, assegurando que 
cada país é avaliado em função do seu 
progresso real no que toca a estes 
requisitos, mantendo um quadro credível 
para o alargamento e aprofundando a 
integração da região, de molde a 
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assegurar o desenvolvimento estável e 
pacífico dos Balcãs Ocidentais enquanto 
parceiro estratégico da União Europeia;

Or. en

Alteração 456
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Proposta de resolução
N.º 59

Proposta de resolução Alteração

59. Salienta a importância da 
cooperação entre a UE e outras instituições 
internacionais, em particular a União 
Africana e a OSCE; considera que a UE 
deve igualmente intensificar o diálogo e a 
cooperação com os países terceiros na 
região e com as organizações regionais e 
sub-regionais;

59. Salienta a importância da 
cooperação entre a UE e outras instituições 
internacionais, em particular a União 
Africana e a OSCE; considera que a UE 
deve igualmente intensificar o diálogo e a 
cooperação com os países terceiros que 
partilham os seus valores e as suas 
prioridades estratégicas e com as 
organizações regionais e sub-regionais;

Or. fr

Alteração 457
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposta de resolução
N.º 59

Proposta de resolução Alteração

59. Salienta a importância da 
cooperação entre a UE e outras instituições 
internacionais, em particular a União 
Africana e a OSCE; considera que a UE 
deve igualmente intensificar o diálogo e a 
cooperação com os países terceiros na 
região e com as organizações regionais e 
sub-regionais;

59. Salienta a importância da 
cooperação entre a UE e outras instituições 
internacionais, em particular a OSCE e a 
União Africana; considera que a UE deve 
igualmente intensificar o diálogo e a 
cooperação com os países terceiros na 
região e com as organizações regionais e 
sub-regionais;

Or. en
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Alteração 458
Joachim Schuster

Proposta de resolução
N.º 59-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

59-A. Considera que, face aos conflitos 
crescentes com a Rússia, é necessária 
uma nova política de desanuviamento na 
Europa que tenha em conta as 
necessidades de segurança dos nossos 
Estados-Membros da Europa Oriental, 
dos países parceiros orientais e a perceção 
da ameaça por parte da Rússia; apela, por 
conseguinte, ao reforço do papel da 
OSCE como quadro para o diálogo entre 
a NATO e a Organização do Tratado de 
Segurança Coletiva (CSTO) sobre uma 
nova cooperação e arquitetura em matéria 
de segurança na Europa, bem como sobre 
uma cooperação económica entre a UE e 
a União Económica da Eurásia (UEE); 
solicita, além disso, um diálogo reforçado 
ao nível das Nações Unidas, 
nomeadamente para incentivar a China e 
outros Estados a aumentarem o controlo 
do armamento e o desarmamento nuclear 
e convencional a nível mundial, bem 
como a não proliferação de armas;

Or. en

Alteração 459
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Apoia, paralelamente à 
cooperação e às parcerias institucionais, a 
combinação de diferentes formatos de 
cooperação flexíveis, multifacetados, 

Suprimido
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abertos e, ao mesmo tempo, operacionais, 
ambiciosos e exigentes, tanto dentro como 
fora da UE, da NATO e da ONU, 
suscetíveis de facilitar compromissos 
conjuntos em operações e de reforçar 
assim a autonomia estratégica 
operacional da UE; salienta, neste 
contexto, que os exemplos de cooperação 
como a iniciativa de intervenção europeia, 
a cooperação nórdica no domínio da 
defesa (NORDEFCO) e a crescente 
integração das forças armadas da 
Alemanha e dos Países Baixos estão em 
consonância com esta lógica de reforço 
da cooperação militar entre os Estados-
Membros;

Or. fr

Alteração 460
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Apoia, paralelamente à cooperação 
e às parcerias institucionais, a combinação 
de diferentes formatos de cooperação 
flexíveis, multifacetados, abertos e, ao 
mesmo tempo, operacionais, ambiciosos e 
exigentes, tanto dentro como fora da UE, 
da NATO e da ONU, suscetíveis de 
facilitar compromissos conjuntos em 
operações e de reforçar assim a autonomia 
estratégica operacional da UE; salienta, 
neste contexto, que os exemplos de 
cooperação como a iniciativa de 
intervenção europeia, a cooperação 
nórdica no domínio da defesa 
(NORDEFCO) e a crescente integração 
das forças armadas da Alemanha e dos 
Países Baixos estão em consonância com 
esta lógica de reforço da cooperação 
militar entre os Estados-Membros;

60. Apoia, paralelamente à cooperação 
e às parcerias institucionais, a combinação 
de diferentes formatos de cooperação 
flexíveis, multifacetados, abertos e, ao 
mesmo tempo, operacionais, ambiciosos e 
exigentes, tanto dentro como fora da UE, 
da NATO e da ONU, suscetíveis de 
facilitar compromissos conjuntos em 
operações e de reforçar assim a autonomia 
estratégica operacional da UE;

Or. en
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Alteração 461
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Apoia, paralelamente à cooperação 
e às parcerias institucionais, a combinação 
de diferentes formatos de cooperação 
flexíveis, multifacetados, abertos e, ao 
mesmo tempo, operacionais, ambiciosos e 
exigentes, tanto dentro como fora da UE, 
da NATO e da ONU, suscetíveis de 
facilitar compromissos conjuntos em 
operações e de reforçar assim a autonomia 
estratégica operacional da UE; salienta, 
neste contexto, que os exemplos de 
cooperação como a iniciativa de 
intervenção europeia, a cooperação nórdica 
no domínio da defesa (NORDEFCO) e a 
crescente integração das forças armadas da 
Alemanha e dos Países Baixos estão em 
consonância com esta lógica de reforço da 
cooperação militar entre os Estados-
Membros;

60. Apoia, paralelamente à cooperação 
e às parcerias institucionais, a combinação 
de diferentes formatos de cooperação 
flexíveis, multifacetados, abertos e, ao 
mesmo tempo, operacionais, ambiciosos e 
exigentes, tanto dentro como fora da UE, 
da NATO e da ONU, suscetíveis de 
facilitar compromissos conjuntos em 
operações e de reforçar assim a autonomia 
operacional da UE; salienta, neste 
contexto, que os exemplos de cooperação 
como a iniciativa de intervenção europeia, 
a cooperação nórdica no domínio da defesa 
(NORDEFCO), a força expedicionária 
comum e a crescente integração das forças 
armadas da Alemanha e dos Países Baixos 
estão em consonância com esta lógica de 
reforço da cooperação militar entre os 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 462
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Apoia, paralelamente à cooperação 
e às parcerias institucionais, a combinação 
de diferentes formatos de cooperação 
flexíveis, multifacetados, abertos e, ao 
mesmo tempo, operacionais, ambiciosos e 
exigentes, tanto dentro como fora da UE, 
da NATO e da ONU, suscetíveis de 
facilitar compromissos conjuntos em 

60. Apoia, paralelamente a cooperação 
e as parcerias institucionais, a combinação 
de diferentes formatos de cooperação 
flexíveis, multifacetados, abertos e, ao 
mesmo tempo, operacionais, ambiciosos e 
exigentes, tanto dentro como fora da UE, 
da NATO e da ONU, suscetíveis de 
facilitar compromissos conjuntos em 
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operações e de reforçar assim a autonomia 
estratégica operacional da UE; salienta, 
neste contexto, que os exemplos de 
cooperação como a iniciativa de 
intervenção europeia, a cooperação nórdica 
no domínio da defesa (NORDEFCO) e a 
crescente integração das forças armadas da 
Alemanha e dos Países Baixos estão em 
consonância com esta lógica de reforço da 
cooperação militar entre os Estados-
Membros;

operações e de reforçar, assim, os objetivos 
operacionais da UE; salienta, neste 
contexto, que os exemplos de cooperação 
como a iniciativa de intervenção europeia, 
a cooperação nórdica no domínio da defesa 
(NORDEFCO), o Grupo de Visegrado 4 e 
a crescente integração das forças armadas 
da Alemanha e dos Países Baixos estão em 
consonância com esta lógica de reforço da 
cooperação militar entre os Estados-
Membros;

Or. en

Alteração 463
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Apoia, paralelamente à cooperação 
e às parcerias institucionais, a combinação 
de diferentes formatos de cooperação 
flexíveis, multifacetados, abertos e, ao 
mesmo tempo, operacionais, ambiciosos e 
exigentes, tanto dentro como fora da UE, 
da NATO e da ONU, suscetíveis de 
facilitar compromissos conjuntos em 
operações e de reforçar assim a autonomia 
estratégica operacional da UE; salienta, 
neste contexto, que os exemplos de 
cooperação como a iniciativa de 
intervenção europeia, a cooperação nórdica 
no domínio da defesa (NORDEFCO) e a 
crescente integração das forças armadas da 
Alemanha e dos Países Baixos estão em 
consonância com esta lógica de reforço da 
cooperação militar entre os Estados-
Membros;

60. Apoia, paralelamente a cooperação 
e as parcerias institucionais, a combinação 
de diferentes formatos de cooperação 
flexíveis, multifacetados, abertos e, ao 
mesmo tempo, operacionais, ambiciosos e 
exigentes, tanto dentro como fora da UE, 
da NATO, da OSCE e da ONU, suscetíveis 
de facilitar compromissos conjuntos em 
operações e de reforçar assim a autonomia 
estratégica operacional da UE; salienta, 
neste contexto, que os exemplos de 
cooperação como a iniciativa de 
intervenção europeia, a cooperação nórdica 
no domínio da defesa (NORDEFCO) e a 
crescente integração das forças armadas da 
Alemanha e dos Países Baixos estão em 
consonância com esta lógica de reforço da 
cooperação militar entre os Estados-
Membros;

Or. en

Alteração 464
Hannah Neumann
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 60

Proposta de resolução Alteração

60. Apoia, paralelamente à cooperação 
e às parcerias institucionais, a combinação 
de diferentes formatos de cooperação 
flexíveis, multifacetados, abertos e, ao 
mesmo tempo, operacionais, ambiciosos e 
exigentes, tanto dentro como fora da UE, 
da NATO e da ONU, suscetíveis de 
facilitar compromissos conjuntos em 
operações e de reforçar assim a autonomia 
estratégica operacional da UE; salienta, 
neste contexto, que os exemplos de 
cooperação como a iniciativa de 
intervenção europeia, a cooperação nórdica 
no domínio da defesa (NORDEFCO) e a 
crescente integração das forças armadas da 
Alemanha e dos Países Baixos estão em 
consonância com esta lógica de reforço da 
cooperação militar entre os Estados-
Membros;

60. Apoia, paralelamente à cooperação 
e às parcerias institucionais, a combinação 
de diferentes formatos de cooperação 
flexíveis, multifacetados, abertos e, ao 
mesmo tempo, operacionais, ambiciosos e 
exigentes, tanto dentro como fora da UE, 
da NATO e da ONU, suscetíveis de 
facilitar compromissos conjuntos em 
operações e de reforçar, assim, a PESC e a 
PCSD; salienta, neste contexto, que os 
exemplos de cooperação como a iniciativa 
de intervenção europeia, a cooperação 
nórdica no domínio da defesa 
(NORDEFCO) e a crescente integração das 
forças armadas da Alemanha e dos Países 
Baixos estão em consonância com esta 
lógica de reforço da cooperação militar 
entre os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 465
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Proposta de resolução
N.º 60-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

60-A. Para combater a ameaça da 
proliferação nuclear, salienta a 
importância das negociações multilaterais 
entre a União Europeia e as partes 
envolvidas; insta ao respeito dos tratados 
nucleares, ao apoio à conclusão de um 
novo tratado que substitua o Tratado INF 
(Forças Nucleares de Alcance 
Intermédio) e à recondução do Tratado de 
Não Proliferação (TNP) em 2020;
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Or. en

Alteração 466
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Proposta de resolução
N.º 60-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

60-A. Reconhece que a estabilidade 
política e económica, juntamente com as 
capacidades militares e a cooperação na 
África Subsariana, é fundamental para 
atenuar o aumento da atividade jiadista, 
as crises migratórias e combater a 
propagação e a influência do extremismo;

Or. en

Alteração 467
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposta de resolução
N.º 60-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

60-B. Reconhece e apoia a Missão de 
Assistência Fronteiriça da UE (EUBAM) 
na Líbia, que tem prestado assistência à 
transição para a democracia e trabalha 
para formar, aconselhar e reforçar a 
segurança nas fronteiras terrestres, 
aéreas e marítimas da Líbia;

Or. en

Alteração 468
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 60-C (novo)
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Proposta de resolução Alteração

60-C. Exorta ainda a UE a respeitar os 
seus compromissos na Quarta Cimeira 
UE-África visando apoiar a estabilidade 
económica e política e prosseguir o apoio 
às capacidades da Força de Alerta 
Africana;

Or. en

Alteração 469
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 60-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

60-D. Recomenda que os Estados-
Membros adotem sistemas de armas e 
munições em conformidade com as 
normas da NATO, de forma a manter a 
interoperabilidade entre os aliados;

Or. en

Alteração 470
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 60-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

60-E. Incentiva os Estados-Membros a 
prosseguirem a cooperação com a UA e a 
continuarem a respeitar os compromissos 
já assumidos;

Or. en

Alteração 471
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar
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Proposta de resolução
N.º 60-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

60-F. Encoraja os Estados-Membros a 
continuarem a trabalhar com os países da 
ASEAN em todos os aspetos que já foram 
objeto de acordo e destaca ainda a 
necessidade de cooperar no domínio 
económico, bem como de combater o 
terrorismo;

Or. en

Alteração 472
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposta de resolução
N.º 60-G (novo)

Proposta de resolução Alteração

60-G. Reconhece a importância 
crescente aos níveis político, económico, 
ambiental, de segurança e estratégico do 
Círculo Polar Ártico e insta os Estados-
Membros a prosseguirem a cooperação 
com o Conselho do Ártico em todos os 
assuntos de interesse para a UE, bem 
como a conceberem uma estratégia 
abrangente para a região;

Or. en

Alteração 473
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Entende que os progressos 61. Entende que os progressos 
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efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais; toma nota do anúncio da 
criação de uma Direção-Geral da Defesa e 
do Espaço na Comissão Europeia, sob a 
responsabilidade do Comissário 
indigitado para o Mercado Interno; 
observa que esta nova DG deve ser 
responsável por apoiar, coordenar ou 
complementar as ações dos Estados-
Membros no domínio da defesa europeia, 
contribuindo assim para o reforço da 
autonomia estratégica europeia; regista a 
identificação das suas cinco principais 
funções (execução e controlo do FED, 
criação de um mercado europeu de 
equipamentos de defesa aberto e 
competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a 
apresentar um esboço mais 
circunstanciado da nova DG; questiona a 
sua articulação com outras estruturas 
ativas na política de defesa e que inserem 
no âmbito de outras responsabilidades 
(AED, SEAE, etc.);

efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais, nomeadamente à criação de 
uma defesa comum num futuro próximo, 
tal como previsto no artigo 42.º, n.º 2, do 
TUE; considera que a Conferência sobre 
o futuro da Europa terá de refletir sobre a 
defesa europeia, dando uma resposta 
adequada à evolução do contexto 
estratégico da UE, nomeadamente 
ponderando alterações aos Tratados;

Or. en

Alteração 474
Tonino Picula

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Entende que os progressos 
efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais; toma nota do anúncio da 
criação de uma Direção-Geral da Defesa e 
do Espaço na Comissão Europeia, sob a 
responsabilidade do Comissário indigitado 
para o Mercado Interno; observa que esta 
nova DG deve ser responsável por apoiar, 

61. Entende que os progressos 
efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais; toma nota do anúncio da 
criação de uma Direção-Geral da Defesa e 
do Espaço na Comissão Europeia, sob a 
responsabilidade do Comissário indigitado 
para o Mercado Interno; observa que esta 
nova DG deve ser responsável por apoiar, 
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coordenar ou complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da defesa 
europeia, contribuindo assim para o reforço 
da autonomia estratégica europeia; regista 
a identificação das suas cinco principais 
funções (execução e controlo do FED, 
criação de um mercado europeu de 
equipamentos de defesa aberto e 
competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a apresentar 
um esboço mais circunstanciado da nova 
DG; questiona a sua articulação com 
outras estruturas ativas na política de 
defesa e que inserem no âmbito de outras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

coordenar ou complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da defesa 
europeia, contribuindo assim para o reforço 
da autonomia estratégica europeia; regista 
a identificação das suas cinco principais 
funções (execução e controlo do FED, 
criação de um mercado europeu de 
equipamentos de defesa aberto e 
competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a apresentar 
um esboço mais circunstanciado da nova 
DG; interroga-se sobre a sua articulação 
com outras estruturas ativas na política de 
defesa que têm outras responsabilidades 
(AED, SEAE, etc.), tendo em vista 
otimizar a eficiência da utilização dos 
recursos disponíveis e assegurar uma 
cooperação eficaz;

Or. en

Alteração 475
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Entende que os progressos 
efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais; toma nota do anúncio da 
criação de uma Direção-Geral da Defesa e 
do Espaço na Comissão Europeia, sob a 
responsabilidade do Comissário indigitado 
para o Mercado Interno; observa que esta 
nova DG deve ser responsável por apoiar, 
coordenar ou complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da defesa 
europeia, contribuindo assim para o 
reforço da autonomia estratégica 
europeia; regista a identificação das suas 
cinco principais funções (execução e 

61. Entende que os progressos 
efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais; toma nota do anúncio da 
criação de uma Direção-Geral da Defesa e 
do Espaço na Comissão Europeia, sob a 
responsabilidade do Comissário indigitado 
para o Mercado Interno; observa que esta 
nova DG deve ser responsável por apoiar, 
coordenar ou complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da defesa 
europeia; regista a identificação das suas 
cinco principais funções (execução e 
controlo do FED, criação de um mercado 
europeu de equipamentos de defesa aberto 
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controlo do FED, criação de um mercado 
europeu de equipamentos de defesa aberto 
e competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a apresentar 
um esboço mais circunstanciado da nova 
DG; questiona a sua articulação com 
outras estruturas ativas na política de 
defesa e que inserem no âmbito de outras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

e competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a apresentar 
um esboço mais circunstanciado da nova 
DG; interroga-se sobre a sua articulação 
com outras estruturas ativas na política de 
defesa que têm outras responsabilidades 
(AED, SEAE, etc.) e as iniciativas que 
tenciona tomar para pôr em prática o 
Pacote de Defesa de 2009 e outros aspetos 
regulamentares inerentes a um mercado 
europeu da defesa emergente e ao 
controlo das exportações;

Or. en

Alteração 476
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Entende que os progressos 
efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais; toma nota do anúncio da 
criação de uma Direção-Geral da Defesa e 
do Espaço na Comissão Europeia, sob a 
responsabilidade do Comissário indigitado 
para o Mercado Interno; observa que esta 
nova DG deve ser responsável por apoiar, 
coordenar ou complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da defesa 
europeia, contribuindo assim para o reforço 
da autonomia estratégica europeia; regista 
a identificação das suas cinco principais 
funções (execução e controlo do FED, 
criação de um mercado europeu de 
equipamentos de defesa aberto e 
competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a apresentar 

61. Opõe-se à criação de uma Direção-
Geral da Defesa e do Espaço na Comissão 
Europeia, sob a responsabilidade do 
Comissário indigitado para o Mercado 
Interno; observa que esta nova DG deve ser 
responsável por apoiar, coordenar ou 
complementar as ações dos Estados-
Membros no domínio da defesa europeia, 
contribuindo assim para o reforço da 
autonomia estratégica europeia; regista a 
identificação das suas cinco principais 
funções (execução e controlo do FED, 
criação de um mercado europeu de 
equipamentos de defesa aberto e 
competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a apresentar 
um esboço mais circunstanciado da nova 
DG; questiona a sua articulação com outras 
estruturas ativas na política de defesa e que 
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um esboço mais circunstanciado da nova 
DG; questiona a sua articulação com outras 
estruturas ativas na política de defesa e que 
inserem no âmbito de outras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

inserem no âmbito de outras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

Or. fr

Alteração 477
Kris Peeters

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Entende que os progressos 
efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais; toma nota do anúncio da 
criação de uma Direção-Geral da Defesa e 
do Espaço na Comissão Europeia, sob a 
responsabilidade do Comissário indigitado 
para o Mercado Interno; observa que esta 
nova DG deve ser responsável por apoiar, 
coordenar ou complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da defesa 
europeia, contribuindo assim para o reforço 
da autonomia estratégica europeia; regista 
a identificação das suas cinco principais 
funções (execução e controlo do FED, 
criação de um mercado europeu de 
equipamentos de defesa aberto e 
competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a apresentar 
um esboço mais circunstanciado da nova 
DG; questiona a sua articulação com 
outras estruturas ativas na política de 
defesa e que inserem no âmbito de outras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

61. Entende que os progressos 
efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais; congratula-se com o anúncio 
da criação de uma Direção-Geral da Defesa 
e do Espaço na Comissão Europeia, sob a 
responsabilidade do Comissário indigitado 
para o Mercado Interno; observa que esta 
nova DG deve ser responsável por apoiar, 
coordenar ou complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da defesa 
europeia, contribuindo assim para o reforço 
da autonomia estratégica europeia; regista 
a identificação das suas cinco principais 
funções (execução e controlo do FED, 
criação de um mercado europeu de 
equipamentos de defesa aberto e 
competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a apresentar 
um esboço mais circunstanciado da nova 
DG; incentiva a Comissão a apresentar 
um plano que defina a forma como irá 
articular o seu trabalho com o de outras 
estruturas ativas na política de defesa que 
têm outras responsabilidades (AED, SEAE, 
etc.);

Or. en
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Alteração 478
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Entende que os progressos 
efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais; toma nota do anúncio da 
criação de uma Direção-Geral da Defesa e 
do Espaço na Comissão Europeia, sob a 
responsabilidade do Comissário indigitado 
para o Mercado Interno; observa que esta 
nova DG deve ser responsável por apoiar, 
coordenar ou complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da defesa 
europeia, contribuindo assim para o 
reforço da autonomia estratégica 
europeia; regista a identificação das suas 
cinco principais funções (execução e 
controlo do FED, criação de um mercado 
europeu de equipamentos de defesa aberto 
e competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a apresentar 
um esboço mais circunstanciado da nova 
DG; questiona a sua articulação com outras 
estruturas ativas na política de defesa e que 
inserem no âmbito de outras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

61. Entende que os progressos 
efetuados em matéria de defesa europeia se 
refletem nas alterações estruturais; toma 
nota do anúncio da criação de uma 
Direção-Geral da Defesa e do Espaço na 
Comissão Europeia, sob a responsabilidade 
do Comissário indigitado para o Mercado 
Interno; observa que esta nova DG deve ser 
responsável por apoiar, coordenar ou 
complementar as ações dos Estados-
Membros no domínio da defesa europeia; 
regista a identificação das suas cinco 
principais funções (execução e controlo do 
FED, criação de um mercado europeu de 
equipamentos de defesa aberto e 
competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a apresentar 
um esboço mais circunstanciado da nova 
DG; questiona a sua articulação com outras 
estruturas ativas na política de defesa e que 
inserem no âmbito de outras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

Or. en

Alteração 479
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood

Proposta de resolução
N.º 61
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Proposta de resolução Alteração

61. Entende que os progressos 
efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais; toma nota do anúncio da 
criação de uma Direção-Geral da Defesa e 
do Espaço na Comissão Europeia, sob a 
responsabilidade do Comissário indigitado 
para o Mercado Interno; observa que esta 
nova DG deve ser responsável por apoiar, 
coordenar ou complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da defesa 
europeia, contribuindo assim para o reforço 
da autonomia estratégica europeia; regista 
a identificação das suas cinco principais 
funções (execução e controlo do FED, 
criação de um mercado europeu de 
equipamentos de defesa aberto e 
competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a 
apresentar um esboço mais 
circunstanciado da nova DG; questiona a 
sua articulação com outras estruturas ativas 
na política de defesa e que inserem no 
âmbito de outras responsabilidades (AED, 
SEAE, etc.);

61. Entende que os progressos 
efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais; acolhe favoravelmente o 
anúncio da criação de uma Direção-Geral 
«Indústria da Defesa e do Espaço» na 
Comissão Europeia, sob a responsabilidade 
do Comissário encarregado do Mercado 
Interno; observa que esta nova DG deve ser 
responsável por apoiar, coordenar ou 
complementar as ações dos Estados-
Membros no domínio da defesa europeia, 
contribuindo assim para o reforço da 
autonomia estratégica europeia; regista a 
identificação das suas cinco principais 
funções (execução e controlo do FED, 
criação de um mercado europeu de 
equipamentos de defesa aberto e 
competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial); 
insta a Comissão a especificar melhor a 
configuração da nova Direção-Geral; 
questiona a sua articulação com outras 
estruturas ativas na política de defesa e que 
inserem no âmbito de outras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

Or. fr

Alteração 480
Michael Gahler

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Entende que os progressos 
efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais; toma nota do anúncio da 
criação de uma Direção-Geral da Defesa e 
do Espaço na Comissão Europeia, sob a 
responsabilidade do Comissário indigitado 

61. Entende que os progressos 
efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais; toma nota do anúncio da 
criação de uma Direção-Geral «Indústria 
da Defesa e do Espaço» na Comissão 
Europeia, sob a responsabilidade do 
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para o Mercado Interno; observa que esta 
nova DG deve ser responsável por apoiar, 
coordenar ou complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da defesa 
europeia, contribuindo assim para o reforço 
da autonomia estratégica europeia; regista 
a identificação das suas cinco principais 
funções (execução e controlo do FED, 
criação de um mercado europeu de 
equipamentos de defesa aberto e 
competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a apresentar 
um esboço mais circunstanciado da nova 
DG; questiona a sua articulação com outras 
estruturas ativas na política de defesa e que 
inserem no âmbito de outras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

Comissário indigitado para o Mercado 
Interno; observa que esta nova DG deve ser 
responsável por apoiar, coordenar ou 
complementar as ações dos Estados-
Membros no domínio da defesa europeia, 
contribuindo assim para o reforço da 
autonomia estratégica europeia; regista a 
identificação das suas cinco principais 
funções (execução e controlo do FED, 
criação de um mercado europeu de 
equipamentos de defesa aberto e 
competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a apresentar 
um esboço mais circunstanciado da nova 
DG; questiona a sua articulação com outras 
estruturas ativas na política de defesa e que 
inserem no âmbito de outras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

Or. de

Alteração 481
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposta de resolução
N.º 61

Proposta de resolução Alteração

61. Entende que os progressos 
efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais; toma nota do anúncio da 
criação de uma Direção-Geral da Defesa e 
do Espaço na Comissão Europeia, sob a 
responsabilidade do Comissário indigitado 
para o Mercado Interno; observa que esta 
nova DG deve ser responsável por apoiar, 
coordenar ou complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da defesa 
europeia, contribuindo assim para o reforço 
da autonomia estratégica europeia; regista 
a identificação das suas cinco principais 
funções (execução e controlo do FED, 

61. Entende que os progressos 
efetuados em matéria de defesa europeia 
abrem a via a importantes alterações 
estruturais; toma nota do anúncio da 
criação de uma Direção-Geral da Defesa e 
do Espaço na Comissão Europeia, sob a 
responsabilidade do Comissário indigitado 
para o Mercado Interno; observa que esta 
nova DG deve ser responsável por apoiar, 
coordenar ou complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da defesa 
europeia, contribuindo assim para o reforço 
da autonomia estratégica europeia; regista 
a identificação das suas cinco principais 
funções (execução e controlo do FED, 
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criação de um mercado europeu de 
equipamentos de defesa aberto e 
competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a apresentar 
um esboço mais circunstanciado da nova 
DG; questiona a sua articulação com 
outras estruturas ativas na política de 
defesa e que inserem no âmbito de outras 
responsabilidades (AED, SEAE, etc.);

criação de um mercado europeu de 
equipamentos de defesa aberto e 
competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de uma 
indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a apresentar 
um esboço mais circunstanciado da nova 
DG; destaca a necessidade de articulação 
com outras estruturas ativas na política de 
defesa que têm outras responsabilidades 
(AED, SEAE, etc.);

Or. en

Alteração 482
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Proposta de resolução
N.º 61-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

61-A. Regista o anúncio da criação de 
uma Direção-Geral da Defesa e do 
Espaço na Comissão Europeia, sob a 
responsabilidade do comissário indigitado 
para o Mercado Interno; observa que esta 
nova DG deve ser responsável por apoiar, 
coordenar ou complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da defesa 
europeia, contribuindo, assim, para o 
reforço da autonomia estratégica 
europeia; regista a identificação das suas 
cinco principais funções (execução e 
controlo do FED, criação de um mercado 
europeu de equipamentos de defesa aberto 
e competitivo, aplicação do plano de ação 
sobre a mobilidade militar, reforço de 
uma indústria espacial forte e inovadora, 
execução do futuro programa espacial), 
instando, todavia, a Comissão a precisar 
melhor a configuração da nova DG; 
interroga-se sobre a sua articulação com 
outras estruturas ativas na política de 
defesa que têm outras responsabilidades 
(AED, SEAE, etc.);
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Or. en

Alteração 483
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta

Proposta de resolução
N.º 61-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

61-A. Salienta que o desenvolvimento de 
novas estruturas, como um Conselho de 
Segurança da UE, tal como preconizado 
pela Chanceler Merkel e pelo Presidente 
Macron, e de novos métodos de 
coordenação mais estreita na UE e com as 
autoridades internacionais poderá 
facilitar um processo decisório mais eficaz 
no contexto da PESC; entende que, 
paralelamente à criação destas estruturas, 
devem ser desenvolvidos mecanismos que 
permitam salvaguardar o controlo 
democrático pelo Parlamento Europeu;

Or. fr

Alteração 484
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Proposta de resolução
N.º 61-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

61-A. Compromete-se a assegurar um 
acompanhamento e um controlo 
parlamentares rigorosos das missões, dos 
instrumentos e das iniciativas 
desenvolvidas em matéria de defesa 
europeia; exorta o VP/AR, o Conselho e 
as estruturas europeias pertinentes a 
manterem a subcomissão regularmente 
informada sobre a execução do seu 
mandato;
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Or. fr

Alteração 485
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Proposta de resolução
N.º 61-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

61-B. Apela à elaboração de uma 
Estratégia Europeia de Defesa, que 
constitui um complemento necessário à 
Estratégia Global de 2016, 
proporcionando, assim, um quadro de 
orientação e programação essencial para 
a aplicação eficaz dos novos meios e 
instrumentos;

Or. fr

Alteração 486
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposta de resolução
N.º 62

Proposta de resolução Alteração

62. Encarrega o seu Presidente de 
transmitir a presente resolução ao Conselho 
Europeu, ao Conselho, ao comissário 
indigitado para o mercado interno, à Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e 
Vice-Presidente da Comissão, ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas, ao 
Secretário-Geral da NATO, às agências da 
UE nos domínios do espaço, da segurança 
e da defesa, e aos governos e parlamentos 
nacionais dos Estados-Membros.

62. Encarrega o seu Presidente de 
transmitir a presente resolução ao Conselho 
Europeu, ao Conselho, ao comissário 
indigitado para o mercado interno, à Alta 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e 
Vice-Presidente da Comissão, à OSCE, ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas, ao 
Secretário-Geral da NATO, às agências da 
UE nos domínios do espaço, da segurança 
e da defesa, e aos governos e parlamentos 
nacionais dos Estados-Membros.

Or. en


