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Alteração 1
Willy Meyer

Proposta de resolução
Citação 3 

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 
de Julho de 1990, sobre o significado do 
acordo de comércio livre a celebrar entre 
a CEE e o Conselho de Cooperação do 
Golfo,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 
de Julho de 1990,

Or. es

Alteração 2
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Citação 6-A (nova) 

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o seu Relatório, de 10 
de Maio de 2010, sobre a União para o 
Mediterrâneo,

Or. es

Alteração 3
Richard Howitt

Proposta de resolução
Citação 9-A (nova) 

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Relatório Rocard do 
Parlamento Europeu intitulado 
"Reformas no mundo árabe: que 
estratégia para a União Europeia?"
(INI/2006/2172)
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Or. en

Alteração 4
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de resolução
Citação 11

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o artigo 188.º-C e o n.º 
6, alínea a), subalínea v), do artigo 188.º-
N do Tratado de Lisboa, nos termos dos 
quais o Conselho deve solicitar a 
aprovação do Parlamento antes da 
celebração de acordos internacionais que 
abranjam domínios aos quais seja aplicável 
o processo legislativo ordinário,

– Tendo em conta os artigos 207.º e 218.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, nos termos dos quais o 
Conselho deve solicitar a aprovação do 
Parlamento antes da celebração de acordos 
internacionais que abranjam domínios aos 
quais seja aplicável o processo legislativo 
ordinário,

Or. fr

Alteração 5
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de resolução
Citação 12-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Declaração da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, de 
1998, sobre o Direito e a 
Responsabilidade dos Indivíduos, Grupos 
ou Órgãos da Sociedade de Promover e 
Proteger os Direitos Humanos e 
Liberdades Fundamentais 
Universalmente Reconhecidos (também 
conhecida por "Declaração sobre os 
Defensores de Direitos Humanos"),

Or. fr
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Alteração 6
Richard Howitt

Proposta de resolução
Considerando A 

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a região do Golfo 
deve ser considerada actualmente sob o 
prisma do novo pólo económico mundial 
emergente constituído pelos Estados do 
Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), 
,

A. Considerando que a região do Golfo 
deve ser considerada actualmente sob o 
prisma do novo pólo económico mundial 
emergente constituído pelos Estados do 
Conselho de Cooperação do Golfo (CCG),
constata que a UE é o segundo maior 
parceiro comercial do CCG e que o CCG
é o quinto maior mercado de exportação 
para a UE,

Or. en

Alteração 7
Willy Meyer

Proposta de resolução
Considerando B 

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o contexto 
geopolítico do Golfo congrega desafios em 
matéria de segurança que têm implicações 
globais e regionais (estabilização do 
Iraque, programa nuclear iraniano, 
terrorismo islâmico, pirataria, Iémen) e 
que, até agora, o CCG continua a ser a 
única organização regional estável assente 
no multilateralismo e na cooperação,

B. Considerando que o contexto 
geopolítico do Golfo congrega desafios em 
matéria de segurança que têm implicações 
globais e regionais e que, até agora, o CCG 
continua a ser a única organização regional 
estável assente no multilateralismo e na 
cooperação,

Or. es

Alteração 8
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
Considerando Β 
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Proposta de resolução Alteração

Β. Considerando que o contexto 
geopolítico do Golfo congrega desafios em 
matéria de segurança que têm implicações 
globais e regionais (estabilização do 
Iraque, programa nuclear iraniano, 
terrorismo islâmico, pirataria, Iémen) e 
que, até agora, o CCG continua a ser a 
única organização regional estável assente 
no multilateralismo e na cooperação,

Β. Considerando que o contexto 
geopolítico do Golfo congrega desafios em 
matéria de segurança que têm implicações 
globais e regionais (estabilização do 
Iraque, programa nuclear iraniano, 
terrorismo, pirataria, Iémen) e que, até 
agora, o CCG continua a ser a única 
organização regional estável assente no 
multilateralismo e na cooperação,

Or. el

Alteração 9
Richard Howitt

Proposta de resolução
Considerando B 

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o contexto 
geopolítico do Golfo congrega desafios em 
matéria de segurança que têm implicações 
globais e regionais (estabilização do 
Iraque, programa nuclear iraniano, 
terrorismo islâmico, pirataria, Iémen) e 
que, até agora, o CCG continua a ser a 
única organização regional estável assente 
no multilateralismo e na cooperação,

B. Considerando que o contexto 
geopolítico do Golfo congrega desafios em 
matéria de segurança que têm implicações 
globais e regionais (estabilização do 
Iraque, programa nuclear iraniano, a
procura da paz no Médio Oriente, a 
constante ameaça do terrorismo, pirataria, 
Iémen) e que, até agora, o CCG continua a 
ser a única organização regional estável 
assente no multilateralismo e na 
cooperação,

Or. en

Alteração 10
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de resolução
Considerando B 
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Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o contexto 
geopolítico do Golfo congrega desafios em 
matéria de segurança que têm implicações 
globais e regionais (estabilização do 
Iraque, programa nuclear iraniano, 
terrorismo islâmico, pirataria, Iémen) e 
que, até agora, o CCG continua a ser a 
única organização regional estável assente 
no multilateralismo e na cooperação,

B. Considerando que o contexto 
geopolítico do Golfo congrega desafios em 
matéria de segurança que têm implicações 
globais e regionais (estabilização do 
Iraque, programa nuclear iraniano, 
terrorismo islâmico, pirataria, Darfur, 
Iémen) e que, até agora, o CCG continua a 
ser a única organização regional estável 
assente no multilateralismo e na 
cooperação,

Or. fr

Alteração 11
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que a região do Golfo 
se reveste de importância nevrálgica para 
a UE e que, num mundo multipolar e 
interdependente, as cooperações desta 
natureza são capazes de responder aos 
desafios políticos e aos desafios da 
segurança,

Or. el

Alteração 12
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de resolução
Considerando D 

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o processo de 
liberalização e de diversificação das 
estruturas económicas iniciado em vários 

D. Considerando que o processo de 
liberalização e de diversificação das 
estruturas económicas iniciado em vários 
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países do CCG despoleta novas dinâmicas 
internas, políticas (reformas 
constitucionais, participação política, 
reforço das instituições) e sociais 
(aparecimento de um tecido associativo, 
organizações patronais, condição 
feminina) que convém incentivar e apoiar,

Estados membros do CCG despoleta novas 
dinâmicas internas, políticas (reformas 
constitucionais, participação política, 
reforço das instituições) e sociais 
(aparecimento de um tecido associativo, 
organizações patronais, acesso das 
mulheres a lugares de responsabilidade) 
que convém incentivar e apoiar,

Or. fr

Alteração 13
Willy Meyer

Proposta de resolução
Considerando D 

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o processo de 
liberalização e de diversificação das 
estruturas económicas iniciado em vários 
país do CCG despoleta novas dinâmicas 
internas, políticas (reformas 
constitucionais, participação política, 
reforço das instituições) e sociais 
(aparecimento de um tecido associativo, 
organizações patronais, condição 
feminina) que convém incentivar e 
apoiar,

Suprimido

Or. es

Alteração 14

Frieda Brepoels, em nome do Grupo Verts/ALE 

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que os seis Estados 
membros são monarquias hereditárias 
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com limitada representação política, 
nomeadamente no que se refere às 
mulheres, e, na maioria dos casos, sem 
parlamento eleito,

Or. en

Alteração 15
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando as precárias e 
inaceitáveis condições de vida e de 
trabalho dos trabalhadores migrantes,
apesar do papel central que desempenham
em sectores diversos da actividade 
económica dos Estados membros do CCG,

Or. fr

Alteração 16

Frieda Brepoels, em nome do Grupo Verts/ALE 

Proposta de resolução
Recital D-B (novo) 

Proposta de resolução Alteração 

D-B. Considerando que os estrangeiros, 
em particular as trabalhadoras
domésticas, constituem cerca de 40% da 
população total dos Estados do CCG e 
representam cerca de 80% nos Emirados 
Árabes Unidos,

Or. en
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Alteração 17
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Considerando E 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que a importância dos 
investimentos dos países do CCG na 
parceria do Sul da União Europeia concita 
sinergias de cooperação entre a Europa, o 
Mediterrâneo e o Golfo,

E. Considerando que a importância dos 
investimentos e os desafios comuns dos 
países do CCG na parceria do Sul da União 
Europeia concita sinergias de cooperação 
entre a Europa, o Mediterrâneo e o Golfo,

Or. es

Alteração 18
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de resolução
Considerando E 

Proposta de Resolução Alteração 

E. Considerando que a importância dos 
investimentos dos países do CCG na 
parceria do Sul da União Europeia concita 
sinergias de cooperação entre a Europa, o 
Mediterrâneo e o Golfo,

E. Considerando que a importância dos 
investimentos dos Estados do CCG na 
parceria do Sul da União Europeia concita 
sinergias de cooperação entre a Europa, o 
Mediterrâneo e o Golfo,

Or. fr

Alteração 19
Cristian Dan Preda

Proposta de resolução
Considerando G-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração 

G-A. Considerando a influência crescente 
dos países do CCG no mundo 
árabe-muçulmano e o importante papel 
que podem desempenhar no diálogo 
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intercultural,

Or. fr

Alteração 20
Raimon Obiols

Proposta de resolução
Considerando H-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração 

H-A. Considerando que se impõe uma 
posição clara e um empenho duradouro 
da UE na região do Golfo, que garanta à 
UE de uma maior visibilidade e uma 
presença estratégica na região,

Or. es

Alteração 21
Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração 

1. Recorda que a conclusão do acordo de 
comércio livre entre a UE e o CCG 
permanece uma prioridade e que um 
eventual malogro seria contrário aos
interesses de ambas as Partes; sublinha 
que a celebração deste acordo equivalerá 
a um reconhecimento recíproco da 
credibilidade de dois blocos regionais que 
optaram pela via do multilateralismo e da 
integração;

Suprimido

Or. es
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Alteração 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração 

1-A. É seu entender que, dada a presença 
limitada da União Europeia na região do 
Golfo, no quadro das novas estruturas das 
relações externas da União Europeia, 
uma política de comunicação integrada 
deverá contribuir para o desenvolvimento 
de uma informação objectiva e eficaz 
sobre a União Europeia nos países do 
Golfo;

Or. fr

Alteração 23
Raimon Obiols

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração 

1-A. Entende que a União Europeia deve 
desenvolver uma estratégia na região 
orientada para o reforço das relações com 
o CCG, no sentido de apoiar o seu 
processo de integração regional e de
dinamizar as relações bilaterais com os 
Estados do CCG;

Or. es

Alteração 24
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que a União Europeia deve 
propor a instauração de uma parceria 
estratégica com o CCG e os seus Estados 
membros à altura dos papéis respectivos 
destes dois blocos na cena internacional; 
sublinha a importância de instaurar, para 
esse efeito, a realização de cimeiras 
regulares a nível de chefes de Estado e de 
governo;

2. Salienta que o objectivo é a instauração 
de uma parceria estratégica com o CCG e 
os seus Estados membros à altura dos 
papéis respectivos destes dois blocos na 
cena internacional; sublinha a importância 
de instaurar, para esse efeito, a realização 
de cimeiras regulares a nível de chefes de 
Estado e de governo;

Or. el

Alteração 25
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que a União Europeia deve 
propor a instauração de uma parceria 
estratégica com o CCG e os seus Estados 
membros à altura dos papéis respectivos 
destes dois blocos na cena internacional; 
sublinha a importância de instaurar, para 
esse efeito, a realização de cimeiras 
regulares a nível de chefes de Estado e de 
governo;

2. Considera que a União Europeia deve 
propor a instauração de uma parceria 
estratégica com o CCG e os seus Estados 
membros à altura dos papéis respectivos 
destes dois blocos na cena internacional; 
sublinha a importância de instaurar, para 
esse efeito, a realização de cimeiras
periódicas a nível de chefes de Estado e de 
governo, independentemente da evolução 
das negociações em curso;

Or. fr

Alteração 26
Anneli Jäätteenmäki

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

2-A. Salienta igualmente a importância de 
uma parceria equitativa no âmbito da 
cooperação e do diálogo, tendo presentes 
as diferenças entre as duas entidades e o 
potencial de expansão a nível da 
cooperação e do diálogo em vários 
sectores;

Or. en

Alteração 27
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 3 

Proposta de resolução Alteração 

3. Apela a que se consagrem, no âmbito do 
Serviço Europeu para a Acção Externa da 
União Europeia, mais recursos a esta
região e que sejam abertas novas missões 
diplomáticas que contribuam para uma 
maior visibilidade da União, para facilitar o 
diálogo político e para reforçar a eficácia 
da acção da União; sublinha que uma 
abordagem bilateral diferenciada em 
relação aos Estados inclinados a 
intensificarem a sua cooperação apenas 
poderá completar e reforçar o quadro 
multilateral; 

3. Apela a que se aproveitem, no 
âmbito do Serviço Europeu para a 
Acção Externa da União Europeia, 
os recursos financeiros previstos 
para a região e que se dotem as 
missões de recursos humanos 
adicionais para que sejam capazes 
de contribuir para uma maior 
visibilidade da União, para facilitar 
o diálogo político e para reforçar a 
eficácia da acção da União; 
sublinha que uma abordagem 
bilateral diferenciada em relação 
aos Estados inclinados a 
intensificarem a sua cooperação 
apenas poderá completar e reforçar 
o quadro multilateral;

Or. el
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Alteração 28
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 3 

Proposta de resolução Alteração 

3. Apela a que se consagrem, no âmbito do 
Serviço Europeu para a Acção Externa da 
União Europeia, mais recursos a esta 
região e que sejam abertas novas missões 
diplomáticas que contribuam para uma 
maior visibilidade da União, para facilitar o 
diálogo político e para reforçar a eficácia 
da acção da União; sublinha que uma 
abordagem bilateral diferenciada em 
relação aos Estados inclinados a 
intensificarem a sua cooperação apenas 
poderá completar e reforçar o quadro 
multilateral;

3. Apela a que se consagrem, no âmbito do 
Serviço Europeu para a Acção Externa da 
União Europeia, mais recursos a esta 
região e que sejam abertas novas missões 
diplomáticas que contribuam para uma 
maior visibilidade da União, para facilitar o 
diálogo político e para reforçar a eficácia 
da acção da União; salienta que estes 
recursos devem traduzir-se sobretudo 
numa reafectação dos actuais recursos do
SEAE; sublinha que uma abordagem 
bilateral diferenciada em relação aos 
Estados inclinados a intensificarem a sua 
cooperação apenas poderá completar e 
reforçar o quadro multilateral e exorta, por 
conseguinte, a Comissão Europeia e a 
Alta Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança a analisarem as perspectivas 
de uma cooperação bilateral nesses 
moldes;

Or. en

Alteração 29
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de resolução
N.º 3 

Proposta de resolução Alteração 

3. Apela a que se consagrem, no âmbito do 
Serviço Europeu para a Acção Externa da 
União Europeia, mais recursos a esta 
região e que sejam abertas novas missões 
diplomáticas que contribuam para uma 
maior visibilidade da União, para facilitar o 

3. Apela a que se consagrem, no âmbito do 
Serviço Europeu para a Acção Externa da 
União Europeia, mais recursos humanos a 
esta região e que sejam abertas novas 
missões diplomáticas da UE junto de todos 
os Estados membros do CCG, que 
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diálogo político e para reforçar a eficácia 
da acção da União; sublinha que uma 
abordagem bilateral diferenciada em 
relação aos Estados inclinados a 
intensificarem a sua cooperação apenas 
poderá completar e reforçar o quadro 
multilateral;

contribuam, assim, para uma maior 
visibilidade da União, para facilitar o 
diálogo político e para reforçar a eficácia 
da acção da União; apela a que os 
Estados-Membros da UE com
representações diplomáticas no terreno 
actuem em consonância com a política da 
UE; sublinha que uma abordagem bilateral 
diferenciada em relação aos Estados do 
CCG inclinados a intensificarem a sua 
cooperação com a UE apenas poderá 
completar e reforçar o quadro multilateral;

Or. fr

Alteração 30
Nirj Deva

Proposta de resolução
N.º 4 

Proposta de resolução Alteração 

4. Recorda os progressos sociais e políticos 
constatados nestes últimos anos na maioria 
dos países do Golfo; encoraja os Estados 
do Golfo a manterem os seus esforços e 
convida-os a ir mais além em matéria de 
promoção dos direitos humanos, de 
igualdade dos géneros, de direito do 
trabalho, incluindo no que se refere aos 
trabalhadores migrantes, de liberdade de 
expressão e de opinião; convida os 
Estados do Golfo a ouvirem a sociedade 
civil e a acompanharem a emergência de
estruturas e de associações locais;

4. Recorda os progressos sociais e políticos 
constatados nestes últimos anos na maioria 
dos países do Golfo; encoraja os Estados 
do Golfo a manterem os seus esforços e 
convida-os a ir mais além em matéria de 
promoção dos direitos humanos, de 
igualdade dos géneros;

Or. en

Alteração 31
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 4 
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Proposta de resolução Alteração 

4. Recorda os progressos sociais e políticos 
constatados nestes últimos anos na maioria 
dos países do Golfo;  encoraja os Estados 
do Golfo a manterem os seus esforços e 
convida-os a ir mais além em matéria de 
promoção dos direitos humanos, de 
igualdade dos géneros, de direito do 
trabalho, incluindo no que se refere aos 
trabalhadores migrantes, de liberdade de 
expressão e de opinião; convida os 
Estados do Golfo a ouvirem a sociedade 
civil e a acompanharem a emergência de 
estruturas e de associações locais;

4. Recorda os progressos sociais e políticos 
constatados nestes últimos anos na maioria 
dos países do Golfo;  encoraja os Estados 
do Golfo a manterem os seus esforços e 
convida-os a ir mais além em matéria de 
promoção dos direitos humanos, de direito 
do trabalho, incluindo no que se refere aos 
trabalhadores migrantes; insiste na 
importância do respeito pela liberdade de 
expressão, de pensamento e de religião, 
bem como na necessidade de proteger os 
direitos das minorias, incluindo as 
religiosas; salienta que os direitos das 
mulheres, a igualdade dos géneros e a 
luta contra as discriminações em razão da 
orientação sexual requerem especial 
atenção; convida os Estados do Golfo a 
ouvirem a sociedade civil e a 
acompanharem a emergência de estruturas 
e de associações locais;

Or. el

Alteração 32
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de resolução
N.º 4 

Proposta de resolução Alteração 

4. Recorda os progressos sociais e políticos 
constatados nestes últimos anos na maioria 
dos países do Golfo; encoraja os Estados 
do Golfo a manterem os seus esforços e 
convida-os a ir mais além em matéria de 
promoção dos direitos humanos, de 
igualdade dos géneros, de direito do 
trabalho, incluindo no que se refere aos 
trabalhadores migrantes, de liberdade de 
expressão e de opinião; convida os Estados 
do Golfo a ouvirem a sociedade civil e a 
acompanharem a emergência de estruturas 

4. Recorda os progressos sociais e políticos 
constatados nestes últimos anos na maioria 
dos Estados membros do CCG; encoraja 
estes Estados a manterem os seus esforços 
e convida-os a ir mais além em matéria de 
promoção dos direitos humanos, de 
igualdade dos géneros, de direito do 
trabalho, incluindo no que se refere aos 
trabalhadores migrantes, de liberdade de 
expressão, de opinião e de religião; 
convida os Estados membros do CCG a 
ouvirem a sociedade civil e a 
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e de associações locais; acompanharem a emergência de estruturas 
e de associações locais; convida, 
nomeadamente, os Estados membros do 
CCG a:
– adoptarem medidas que favoreçam o 
acesso das mulheres ao mercado de 
trabalho e à educação, pondo fim a todas
as formas de discriminação em razão do
género, bem como outras disposições 
consuetudinárias ou legais, incluindo as 
que afectam o estatuto pessoal,
– abolirem o sistema de apadrinhamento 
imposto aos trabalhadores migrantes e 
prosseguirem as reformas em matéria de 
direito do trabalho, com vista a garantir 
aos trabalhadores, incluindo migrantes e 
domésticos, plena protecção jurídica e 
social,

– lutarem contra todas as formas de 
impunidade, garantirem a independência 
da justiça e reforçarem o papel dos 
profissionais da justiça,
– adoptarem uma moratória contra as 
execuções capitais e as penas de 
mutilação, em razão do respeito da 
integridade do corpo humano;

Or. fr

Alteração 33
Konrad Szymański

Proposta de resolução 
N.º 4 

Proposta de resolução Alteração 

4. Recorda os progressos sociais e políticos 
constatados nestes últimos anos na maioria 
dos países do Golfo; encoraja os Estados 
do Golfo a manterem os seus esforços e 
convida-os a ir mais além em matéria de 
promoção dos direitos humanos, de 
igualdade dos géneros, de direito do 

4. Recorda os progressos sociais e políticos 
constatados nestes últimos anos na maioria 
dos países do Golfo; encoraja os Estados 
do Golfo a manterem os seus esforços e 
convida-os a ir mais além em matéria de 
promoção dos direitos humanos, de 
igualdade entre homens e mulheres, de 
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trabalho, incluindo no que se refere aos 
trabalhadores migrantes, de liberdade de 
expressão e de opinião; convida os Estados 
do Golfo a ouvirem a sociedade civil e a 
acompanharem a emergência de estruturas 
e de associações locais;

direito do trabalho, incluindo no que se 
refere aos trabalhadores migrantes, de 
liberdade de consciência, liberdade de 
religião, liberdade de expressão e de 
opinião; convida os Estados do Golfo a 
ouvirem a sociedade civil e a 
acompanharem a emergência de estruturas 
e de associações locais;

Or. en

Alteração 34
Richard Howitt

Proposta de resolução 
N.º 4 

Proposta de resolução Alteração

4. Recorda os progressos sociais e políticos 
constatados nestes últimos anos na maioria 
dos países do Golfo; encoraja os Estados 
do Golfo a manterem os seus esforços e 
convida-os a ir mais além em matéria de 
promoção dos direitos humanos, de 
igualdade dos géneros, de direito do 
trabalho, incluindo no que se refere aos 
trabalhadores migrantes, de liberdade de
expressão e de opinião; convida os Estados 
do Golfo a ouvirem a sociedade civil e a 
acompanharem a emergência de estruturas 
e de associações locais;

4. Recorda os progressos sociais e políticos 
constatados nestes últimos anos na maioria 
dos países do Golfo; encoraja os Estados 
do Golfo a manterem os seus esforços e 
convida-os a ir mais além em matéria de 
promoção dos direitos humanos, de 
igualdade dos géneros, de direito do 
trabalho, incluindo no que se refere aos 
trabalhadores migrantes, de liberdade de 
expressão e de opinião; convida os Estados 
do Golfo a ouvirem a sociedade civil e a 
acompanharem a emergência de estruturas 
e de associações locais; exorta, no que se 
refere aos trabalhadores migrantes, à 
introdução das reformas necessárias para 
tornar a plena protecção extensiva aos 
trabalhadores domésticos extensiva e 
assegurar a aplicação da legislação 
laboral a todos os trabalhadores, bem
como a promoção da entrada das 
mulheres no mercado de trabalho em 
condições de igualdade;

Or. en
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Alteração 35
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução 
N.º 4 

Proposta de resolução Alteração 

4. Recorda os progressos sociais e políticos 
constatados nestes últimos anos na maioria 
dos países do Golfo; encoraja os Estados 
do Golfo a manterem os seus esforços e 
convida-os a ir mais além em matéria de 
promoção dos direitos humanos, de 
igualdade dos géneros, de direito do 
trabalho, incluindo no que se refere aos 
trabalhadores migrantes, de liberdade de 
expressão e de opinião; convida os Estados 
do Golfo a ouvirem a sociedade civil e a 
acompanharem a emergência de estruturas 
e de associações locais;

4. Recorda os progressos sociais e políticos 
constatados nestes últimos anos na maioria 
dos países do Golfo; encoraja os Estados 
do Golfo a manterem os seus esforços e 
convida-os a ir mais além em matéria de 
promoção dos direitos humanos, de 
igualdade dos géneros, de direito do 
trabalho, incluindo no que se refere aos 
trabalhadores migrantes, de liberdade de 
expressão e de opinião, e apela ao diálogo 
permanente entre a UE e o CCG sobre 
estas questões; convida os Estados do 
Golfo a ouvirem a sociedade civil e a 
acompanharem a emergência de estruturas 
e de associações locais;

Or. en

Alteração 36
Richard Howitt

Proposta de resolução 
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração 

4-A. Exorta os governos do CCG a 
colaborarem e, num espírito de 
cooperação, a responderem às 
preocupações relativas aos direitos 
humanos na região, em especial no que 
toca à igualdade dos géneros, à situação 
do grupo de apátridas "bidun", às 
restrições à liberdade de expressão e 
reunião, incluindo os direitos sindicais e a 
necessidade de garantir a independência 
da justiça e o direito a um julgamento 
independente e célere; exorta a que o 



AM\840031PT.doc 21/40 PE452877v01-00

Tradução externa

PT

reforço proposto do diálogo político com o 
CCG inclua o diálogo sobre direitos 
humanos a nível político e técnico;

Or. en

Alteração 37

Frieda Brepoels, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução 
N.º 4-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração 

4-A. Exorta os países do CCG a retirarem
as suas reservas à Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres e a 
ratificarem o Protocolo Opcional à 
Convenção sobre os Direitos da Criança e 
a Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial; salienta 
igualmente a importância da ratificação e 
implementação da Convenção das Nações 
Unidas sobre os direitos dos trabalhadores 
migrantes e das Convenções 97 e 143 da 
OIT;

Or. en

Alteração 38
Nirj Deva

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração 

4-A. Salienta a urgente necessidade de 
abordar a questão dos direitos civis dos 
trabalhadores migrantes em particular, tal 
como referido no Relatório da OIT de 
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2009 intitulado "O custo da Coerção",
especificamente o direito a um salário e 
tratamento equitativos, e salienta que os
trabalhadores migrantes são os mais mal 
pagos, frequentemente obrigados a viver 
em campos de trabalho, sendo-lhes, 
mesmo, os passaportes confiscados;

Or. en

Alteração 39
Mario Mauro

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração 

4-A. Encoraja a União Europeia a 
debater e identificar com o Conselho de 
Cooperação do Golfo soluções para 
eliminar os obstáculos ao pleno e efectivo 
exercício do direito fundamental à 
liberdade de religião, quer a nível 
individual, quer a nível colectivo, na 
esfera pública e privada, das minorias 
religiosas dessa região do mundo;

Or. it

Alteração 40

Frieda Brepoels, em nome do Grupo Verts/ALE 

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo) 

Proposta de resolução Alteração

4-B. Encoraja os governos e as actuais 
assembleias parlamentares a tomarem,
desde já, medidas no sentido da 
ratificação, sem quaisquer reservas, do 
Pacto Internacional sobre os Direitos 
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Civis e Políticos, do Pacto Internacional 
sobre os Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais, bem como a cooperarem com 
os mecanismos temáticos da Comissão das 
Nações Unidas para os Direitos do 
Homem, e convida-os a visitarem o país, 
em especial o Relator Especial sobre a 
independência dos juízes e juristas;

Or. en

Alteração 41
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo) 

Proposta de resolução Alteração

4-B. Reitera a oposição da UE à aplicação 
da pena de morte em qualquer 
circunstância, bem como o seu apelo a 
uma moratória global sobre a aplicação 
da pena de morte; lamenta, a este 
respeito, que todos os Estados membros 
do CCG continuem a prever a pena de 
morte, incluindo, nalguns casos, a 
execução de jovens; exorta, 
nomeadamente, os Estados que aplicam 
métodos bárbaros, como, por exemplo, a 
decapitação e a crucificação, a abolirem 
semelhante prática;

Or. en

Alteração 42
Nirj Deva

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo) 

Proposta de resolução Alteração

4-B. Encoraja os Estados do Golfo a 
apoiarem mais a promoção da liberdade 



PE452877v01-00

Tradução externa 24/40 AM\840031PT.doc

PT

de expressão e opinião; convida os 
governos dos Estados do Golfo a 
interagirem mais positivamente com a 
sociedade civil e a apoiarem a emergência 
de associações e estruturas locais;

Or. en

Alteração 43
Cristian Dan Preda

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

4-A. Salienta a importância do diálogo 
intercultural e inter-religioso; recorda 
que a União Europeia e o GCC 
expressaram o seu empenho comum na 
promoção e protecção dos valores da
tolerância, da moderação e da 
coexistência;

Or. fr

Alteração 44

Frieda Brepoels, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4-C (novo) 

Proposta de resolução Alteração

4-C. Insta as autoridades a tomarem 
medidas com vista a assegurar uma 
divulgação generalizada de todas as 
normas relativas aos direitos humanos e a 
sua aplicação nos estabelecimentos dos
ensino, bem como na formação de 
funcionários responsáveis pela aplicação 
da lei, advogados e membros do aparelho
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judicial;

Or. en

Alteração 45

Frieda Brepoels, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4-D (novo) 

Proposta de resolução Alteração

4-D. Exorta a UE e os seus 
Estados-Membros a criarem sinergias 
com os governos do CCG em apoio de 
uma Convenção da OIT relativa aos 
Direitos dos Trabalhadores Domésticos;

Or. en

Alteração 46
Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 5 

Proposta de resolução Alteração

5. Toma nota do Programa de Acção 
Comum adoptado pelo Conselho Conjunto 
e Reunião Ministerial UE-CCG em 14 de 
Junho de 2010 destinado a reforçar a 
cooperação em numerosos domínios 
estratégicos de interesse mútuo; lamenta, 
todavia, a ausência de um capítulo 
específico consagrado a um diálogo 
político aberto, regular e construtivo;

5. Toma nota do Programa de Acção 
Comum adoptado pelo Conselho Conjunto 
e Reunião Ministerial UE-CCG em 14 de 
Junho de 2010 destinado a reforçar a 
cooperação em numerosos domínios 
estratégicos de interesse mútuo, incluindo 
através da criação de uma rede que 
associe investigadores, universitários e 
empresários; lamenta, todavia, a ausência 
de um capítulo específico consagrado a um 
diálogo político aberto, regular e 
construtivo;

Or. en
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Alteração 47
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de resolução
N.º 5 

Proposta de resolução Alteração 

5. Toma nota do Programa de Acção 
Comum adoptado pelo Conselho Conjunto 
e Reunião Ministerial UE-CCG em 14 de 
Junho de 2010 destinado a reforçar a 
cooperação em numerosos domínios 
estratégicos de interesse mútuo; lamenta, 
todavia, a ausência de um capítulo 
específico consagrado a um diálogo 
político aberto, regular e construtivo;

5. Toma nota do Programa de Acção 
Comum trienal adoptado pelo Conselho 
Conjunto e Reunião Ministerial UE-CCG 
em 14 de Junho de 2010 destinado a 
reforçar a cooperação em numerosos 
domínios estratégicos de interesse mútuo; 
lamenta, todavia, a ausência de um capítulo 
específico consagrado a um diálogo 
político aberto, regular e construtivo;

Or. fr

Alteração 48
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

5-A. Considera que a execução deste 
programa de acção comum deverá ser 
acompanhada de um plano de 
financiamento preciso e circunstanciado, 
e conduzida por pessoal especificamente 
consagrado a esta tarefa, tanto em 
Bruxelas, como nos Estados membros do 
CCG; salienta a importância de assegurar 
a visibilidade deste programa e a difusão 
de informação ampla e acessível às 
administrações e instituições em causa; 
insta a uma avaliação dos resultados ao 
fim de três anos e, em caso de resultados 
satisfatórios, a uma análise da 
possibilidade de criação de uma agência 
de cooperação UE-CCG;
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Or. fr

Alteração 49
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

5-A. Salienta que a UE e o CCG têm 
interesses comuns na promoção e 
preservação da paz e estabilidade no 
Médio Oriente, Norte de África e Corno 
de África, bem como a nível global; insta 
os parceiros a reforçarem a cooperação 
no quadro destes interesses comuns;

Or. en

Alteração 50

Frieda Brepoels, em nome do Grupo Verts/ALE 

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

Proposta de resolução Alteração

5-A. Exorta a UE a orientar mais os seus 
programas de cooperação com os países 
do CCG para organizações da sociedade 
civil e a apoiar a emancipação das 
mulheres e dos jovens;

Or. en

Alteração 51
Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 6 
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Proposta de resolução Alteração

6. Exprime a sua apreensão face à 
eventualidade de uma corrida aos 
armamentos na região do Golfo; convida a 
União Europeia a instituir um diálogo 
estratégico com os Estados do CCG no 
tocante às questões de segurança regional 
de interesse comum (energia nuclear 
iraniana, estabilização do Iraque, 
terrorismo islamista, conflito interno no 
Iémen) e, a mais longo prazo, a contribuir 
para a edificação de uma estrutura de 
segurança regional no Médio Oriente em 
parceria com os Estados do Golfo;

6. Exprime a sua apreensão face à 
eventualidade de uma corrida aos 
armamentos na região do Golfo; convida a 
União Europeia a instituir um diálogo 
estratégico com os Estados do CCG no 
tocante às questões de segurança regional 
de interesse comum e, a mais longo prazo, 
a contribuir para a edificação de uma 
estrutura de segurança regional no Médio 
Oriente em parceria com os Estados do 
Golfo;

Or. es

Alteração 52
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de resolução
N.º 6 

Proposta de resolução Alteração

6. Exprime a sua apreensão face à 
eventualidade de uma corrida aos 
armamentos na região do Golfo; convida a 
União Europeia a instituir um diálogo 
estratégico com os Estados do CCG no 
tocante às questões de segurança regional 
de interesse comum (energia nuclear 
iraniana, estabilização do Iraque, 
terrorismo islamista, conflito interno no 
Iémen) e, a mais longo prazo, a contribuir 
para a edificação de uma estrutura de 
segurança regional no Médio Oriente em 
parceria com os Estados do Golfo;

6. Exprime a sua apreensão face à 
eventualidade de uma corrida aos 
armamentos na região do Golfo; convida a 
União Europeia a instituir um diálogo 
estratégico com os Estados do CCG no 
tocante às questões de segurança regional 
de interesse comum (o processo de paz no 
Médio Oriente, a energia nuclear iraniana, 
estabilização do Iraque e do Iémen e o 
terrorismo islamista) e, a mais longo prazo, 
a contribuir para a edificação de uma 
estrutura de segurança regional no Médio 
Oriente em parceria com os Estados do 
Golfo;

Or. fr



AM\840031PT.doc 29/40 PE452877v01-00

Tradução externa

PT

Alteração 53
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exprime a sua apreensão face à 
eventualidade de uma corrida aos 
armamentos na região do Golfo; convida a 
União Europeia a instituir um diálogo 
estratégico com os Estados do CCG no 
tocante às questões de segurança regional 
de interesse comum (energia nuclear 
iraniana, estabilização do Iraque, 
terrorismo islamista, conflito interno no 
Iémen) e, a mais longo prazo, a contribuir 
para a edificação de uma estrutura de 
segurança regional no Médio Oriente em 
parceria com os Estados do Golfo;

6. Exprime a sua profunda apreensão face 
à eventualidade de uma corrida aos 
armamentos na região do Golfo; convida a 
União Europeia a instituir de imediato um 
diálogo estratégico com os Estados do 
CCG no tocante às questões de segurança 
regional de interesse comum (energia 
nuclear iraniana, estabilização do Iraque, 
terrorismo, conflito interno no Iémen) e, a 
mais longo prazo, a contribuir para a 
edificação de uma estrutura de segurança 
regional no Médio Oriente em parceria 
com os Estados do Golfo;

Or. el

Alteração 54
Richard Howitt

Proposta de resolução
N.º 6 

Proposta de resolução Alteração

6. Exprime a sua apreensão face à 
eventualidade de uma corrida aos 
armamentos na região do Golfo; convida a 
União Europeia a instituir um diálogo 
estratégico com os Estados do CCG no 
tocante às questões de segurança regional 
de interesse comum (energia nuclear 
iraniana, estabilização do Iraque, 
terrorismo islamista, conflito interno no 
Iémen) e, a mais longo prazo, a contribuir 
para a edificação de uma estrutura de 
segurança regional no Médio Oriente em 
parceria com os Estados do Golfo;

6. Exprime a sua apreensão face à 
eventualidade de uma corrida aos 
armamentos na região do Golfo; convida a 
União Europeia a instituir um diálogo 
estratégico com os Estados do CCG no 
tocante às questões de segurança regional 
de interesse comum (energia nuclear 
iraniana, estabilização do Iraque, a 
constante ameaça do terrorismo, conflito 
interno no Iémen, o Processo de Paz no 
Médio Oriente) e, a mais longo prazo, a 
contribuir para a edificação de uma 
estrutura de segurança regional no Médio 
Oriente em parceria com os Estados do 



PE452877v01-00

Tradução externa 30/40 AM\840031PT.doc

PT

Golfo; saúda os esforços de mediação dos 
países do CCG e respectiva liderança no 
âmbito da Iniciativa de Paz Árabe 
apresentada pela Arábia Saudita; 
reconhece o apoio dos Estados do CCG 
aos refugiados palestinianos (Estados 
esses que acolhem, actualmente, cerca de 
241.000 palestinianos), bem como o seu 
apoio à Agência das Nações Unidas de 
Socorro e Trabalho para os Refugiados 
da Palestina (UNRWA); exorta a UE e o 
CCG a intensificarem os seus esforços 
conjuntos no sentido de alcançar uma 
solução negociada que ponha fim à 
ocupação dos Territórios Palestinianos e 
de prestar total apoio à solução dos dois 
Estados para o conflito entre Israel e a 
Palestina;

Or. en

Alteração 55
Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

6-A. Lamenta, neste sentido, o maior 
contrato de armamento de toda a História,
assinado entre os Estados Unidos e a 
Arábia Saudita, no passado mês de 
Outubro, que apenas levou a aumentar a 
corrida aos armamentos e gerar 
instabilidade na região; recorda a 
necessidade de trabalhar com vista à
desmilitarização da região;

Or. es
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Alteração 56
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

6-A. Recorda que os Estados membros do 
CCG desempenham um papel importante 
como actor regional; convida os Estados 
do CCG a manterem os seus esforços em 
prol da estabilidade do Corno de África,
bem  como da luta contra a pirataria;

Or. fr

Alteração 57

Frieda Brepoels, em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de resolução Alteração

6-A. Insta, neste contexto, os 
Estados-Membros da UE a absterem-se de 
aumentar os riscos para a segurança da 
região, concretamente através da venda 
de armas e da cooperação no domínio 
militar;

Or. en

Alteração 58
Dominique Baudis, Mário David

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

6-B. Reitera o seu apoio à Iniciativa de 
Paz Árabe, inspirada por um dos Estados
do CCG e apoiada pelo conjunto dos 
Estados da Liga Árabe e da Organização 
da Conferência Islâmica; convida os
Estados membros do CCG a prosseguirem 
os seus esforços de mediação e apoio ao 
processo de paz israelo-palestiniano, 
visando instaurar a solução dos dois 
Estados; salienta o interesse comum da 
UE e do CCG em colaborarem no sentido 
do estabelecimento de uma paz regional, 
justa e duradoura no Médio Oriente; 
sugere, nesse contexto, uma concertação 
mais regular entre o Quarteto e o Comité 
de Acompanhamento da Liga Árabe;

Or. fr

Alteração 59
Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo) 

Proposta de resolução Alteração

6-B. Denuncia a presença de bases 
militares norte-americanas em bases no 
Barain, na ilha de Diego García, bem 
como em Omã e na Arábia Saudita, bases
essas utilizadas na totalidade, entre 1990 e
1991, durante a Guerra do Golfo, e que 
continuam a ser utilizadas pelo Estados 
Unidos;

Or. es
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Alteração 60
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de resolução 
N.º 6-C (novo) 

Proposta de resolução Alteração

6-C. Recorda que a UE é o primeiro dador 
de ajuda ao povo palestiniano; convida os 
países membros do CCG a darem um 
maior contributo para o reforço das 
Instituições palestinianas e para o 
desenvolvimento económico, no quadro 
do programa governamental do 
Primeiro-Ministro Salam Fayyad, visando
a criação de um Estado palestiniano em 
2011, e a considerarem, sendo o caso, a 
possibilidade de transferir as suas 
contribuições financeiras através dos 
mecanismos de ajuda internacionais 
existentes; encoraja os Estados membros
do CCG a aumentarem as suas 
contribuições, nomeadamente num 
contexto de crise mundial, que afecta 
mais duramente os países ocidentais, a 
fim de preservarem o seu papel 
fundamental e estabilizador na região;

Or. fr

Alteração 61
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de Resolução
N.º 7-A (novo) 

Proposta de Resolução Alteração

7-A. Acolhe favoravelmente a decisão dos 
Presidentes dos parlamentos dos Estados 
membros do CCG, reunidos em Abu 
Dhabi, em 23 de Novembro de 2010, de 
iniciar um trabalho de acompanhamento 
das actividades e decisões a nível do poder
executivo no seio do CCG e de instaurar 
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uma conferência anual das Instituições 
parlamentares dos Estados membros do 
CCG; congratula-se com a formação, 
prevista para breve, de uma delegação 
interparlamentar para as relações com o 
Parlamento Europeu; é sua convicção
que uma cooperação aprofundada a nível 
parlamentar representará uma 
contribuição importante para a 
construção de uma parceria estratégica 
entre os dois conjuntos;

Or. fr

Alteração 62

Frieda Brepoels, em nome do Grupo Verts/ALE 

Proposta de Resolução
N.º 8 

Proposta de Resolução Alteração

8. Saúda a importante cooperação entre a 
União Europeia e os seus parceiros 
mediterrânicos em matéria de energia, 
agora alargada às energias renováveis; 
considera que devem fomentar-se as 
sinergias neste sector de actividades entre 
as três zonas geográficas mercê da 
convergência de interesses, das 
competências tecnológicas, dos 
financiamentos e da abundância dos 
recursos (sol, vento); congratula-se com a 
instauração da rede de peritos UE-CCG –
de primordial interesse para os Estados do 
CCG – no domínio das energias limpas;

8. Saúda a importante cooperação entre a 
União Europeia e os seus parceiros 
mediterrânicos em matéria de energia, em 
que o primeiro objectivo comum deverá 
ser o da poupança energética e das
energias renováveis; considera que devem 
fomentar-se as sinergias neste sector de 
actividades entre as três zonas geográficas 
mercê da convergência de interesses, das 
competências tecnológicas, dos 
financiamentos e da abundância dos 
recursos (sol, vento); congratula-se com a 
instauração da rede de peritos UE-CCG –
de primordial interesse para os Estados do 
CCG – no domínio das energias limpas;

Or. en
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Alteração 63
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de Resolução
N.º 8-A (novo) 

Proposta de Resolução Alteração

8-A. Entende que, tendo em consideração 
as relações estratégicas, económicas, 
políticas e culturais entre os países do 
Golfo e os países da margem Sul do 
Mediterrâneo, bem como a crescente 
influência dos países do Golfo nos países 
do Mediterrâneo, importa considerar uma 
parceria reforçada e estruturada entre o 
Conselho de Cooperação do Golfo e a 
União para o Mediterrâneo, sendo que a 
União Europeia deveria investir 
activamente na promoção de um projecto 
nesses moldes, vantajoso para todas as 
partes;

Or. fr

Alteração 64
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de Resolução
N.º 9 

Proposta de Resolução Alteração

9. Recorda que a educação constitui para 
os países do CGG uma prioridade nacional, 
sendo elevadas as necessidades em termos 
de recursos humanos (corpo docente 
insuficiente), de conteúdos das formações 
(inadequação face à evolução do mercado 
de trabalho) e de qualidade dos programas 
(metodologia e materiais didácticos 
ultrapassados); convida a que se apoiem 
activamente os esforços envidados pelas 
autoridades para responder a estes défices e 
a que se proponha uma cooperação 
ambiciosa aos níveis do ensino superior, 

9. Recorda que os Estados membros do 
CCG fizeram da educação uma prioridade 
nacional, sendo elevadas as necessidades 
em termos de recursos humanos (corpo 
docente insuficiente), de conteúdos das 
formações (inadequação face à evolução do 
mercado de trabalho) e de qualidade dos 
programas (metodologia e materiais 
didácticos ultrapassados); convida a que se 
apoiem activamente os esforços envidados 
pelas autoridades para responder a estes 
défices e a que se proponha uma 
cooperação ambiciosa aos níveis do ensino 
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secundário e primário; superior, secundário e primário;

Or. fr

Alteração 65
Nirj Deva

Proposta de Resolução
N.º 9 

Proposta de Resolução Alteração

9. Recorda que a educação constitui para 
os países do CGG uma prioridade nacional, 
sendo elevadas as necessidades em termos 
de recursos humanos (corpo docente 
insuficiente), de conteúdos das formações 
(inadequação face à evolução do mercado 
de trabalho) e de qualidade dos programas 
(metodologia e materiais didácticos 
ultrapassados); convida a que se apoiem 
activamente os esforços envidados pelas 
autoridades para responder a estes défices e 
a que se proponha uma cooperação 
ambiciosa aos níveis do ensino superior, 
secundário e primário;

9. Recorda que a educação constitui para 
os países do CGG uma prioridade nacional, 
sendo elevadas as necessidades em termos 
de recursos humanos (corpo docente 
insuficiente), de conteúdos das formações 
(inadequação face à evolução do mercado 
de trabalho), de qualidade dos programas 
(metodologia e materiais didácticos 
ultrapassados) e de utilização de novas 
tecnologias; convida a que se apoiem 
activamente os esforços envidados pelas 
autoridades para responder a estes défices e 
a que se proponha uma cooperação 
ambiciosa aos níveis do ensino superior, 
secundário e primário;

Or. en

Alteração 66
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de Resolução
N.º 9 

Proposta de Resolução Alteração

9. Recorda que a educação constitui para 
os países do CGG uma prioridade nacional, 
sendo elevadas as necessidades em termos 
de recursos humanos (corpo docente 
insuficiente), de conteúdos das formações 
(inadequação face à evolução do mercado 
de trabalho) e de qualidade dos programas 

9. Recorda que a educação constitui para 
os países do CGG uma prioridade nacional, 
sendo elevadas as necessidades em termos 
de recursos humanos (corpo docente 
insuficiente), de conteúdos das formações 
(inadequação face à evolução do mercado 
de trabalho) e de qualidade dos programas 
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(metodologia e materiais didácticos 
ultrapassados); convida a que se apoiem 
activamente os esforços envidados pelas 
autoridades para responder a estes défices e 
a que se proponha uma cooperação 
ambiciosa aos níveis do ensino superior, 
secundário e primário;

(metodologia e materiais didácticos 
ultrapassados); convida a que se apoiem 
activamente os esforços envidados pelas 
autoridades para responder a estes défices e 
a que se proponha uma cooperação 
ambiciosa aos níveis do ensino superior, 
secundário e primário; salienta que esta
cooperação deverá incluir um maior 
apoio ao intercâmbio de programas para 
estudantes, universitários e profissionais;

Or. en

Alteração 67
Willy Meyer

Proposta de Resolução
N.º 9 

Proposta de Resolução Alteração

9. Recorda que a educação constitui para 
os países do CGG uma prioridade nacional, 
sendo elevadas as necessidades em termos 
de recursos humanos (corpo docente 
insuficiente), de conteúdos das formações 
(inadequação face à evolução do mercado 
de trabalho) e de qualidade dos programas 
(metodologia e materiais didácticos 
ultrapassados); convida a que se apoiem 
activamente os esforços envidados pelas 
autoridades para responder a estes défices e 
a que se proponha uma cooperação 
ambiciosa aos níveis do ensino superior, 
secundário e primário;

9. Recorda que a educação constitui para 
os países do CGG uma prioridade nacional,
sendo elevadas as necessidades em termos 
de recursos humanos (corpo docente 
insuficiente), de conteúdos das formações 
(inadequação face à evolução do mercado 
de trabalho) e de qualidade dos programas 
(metodologia e materiais didácticos 
ultrapassados); convida a que se apoiem 
activamente os esforços envidados pelas 
autoridades para responder a estes défices e 
a que se proponha uma cooperação 
ambiciosa aos níveis do ensino superior, 
secundário e primário, para que a 
educação se torne num direito universal e 
se tenha em conta a questão do género;

Or. es

Alteração 68
Richard Howitt

Proposta de Resolução
N.º 9 
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Proposta de Resolução Alteração

9. Recorda que a educação constitui para 
os países do CGG uma prioridade nacional, 
sendo elevadas as necessidades em termos 
de recursos humanos (corpo docente 
insuficiente), de conteúdos das formações 
(inadequação face à evolução do mercado 
de trabalho) e de qualidade dos programas 
(metodologia e materiais didácticos 
ultrapassados); convida a que se apoiem 
activamente os esforços envidados pelas 
autoridades para responder a estes défices e 
a que se proponha uma cooperação 
ambiciosa aos níveis do ensino superior, 
secundário e primário;

9. Recorda que a educação constitui para 
os países do CGG uma prioridade nacional, 
sendo elevadas as necessidades em termos 
de recursos humanos (corpo docente 
insuficiente), de conteúdos das formações 
(inadequação face à evolução do mercado 
de trabalho) e de qualidade dos programas 
(metodologia e materiais didácticos 
ultrapassados); convida a que se apoiem 
activamente os esforços envidados pelas 
autoridades para responder a estes défices e 
a que se proponha uma cooperação 
ambiciosa aos níveis do ensino superior, 
secundário e primário, com vista a 
promover um maior acesso de mulheres e 
homens à educação;

Or. en

Alteração 69
Hans-Gert Pöttering

Proposta de Resolução
N.º 9-A (novo) 

Proposta de Resolução Alteração

9-A. Saúda as actividades do "Al-Jisr 
Project on EU-GCC Public Diplomacy 
and Outreach" (Projecto Al-Jisr entre a 
UE e o CCG para a diplomacia e 
aproximação públicas), um projecto 
apoiado pela Comissão Europeia que 
demonstrou ser extremamente benéfico; 
encoraja, a este respeito, os serviços da 
AR/VP a considerarem a expansão das 
actividades de diplomacia pública numa 
região em que a EU não é ainda 
claramente compreendida, e de
mecanismos destinados a superar este 
défice; salienta a importância de 
desenvolver uma melhor estratégia de 
comunicação, incluindo a necessidade de 
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explicar as posições e políticas da UE em 
árabe, de modo a chegar a um número 
mais alargado de pessoas na região;

Or. en

Alteração 70
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de Resolução
N.º 9-A (novo) 

Proposta de Resolução Alteração

9-A. Lamenta que o programa Erasmus 
Mundus continue a ser praticamente 
desconhecido em toda a região, devido,
nomeadamente, à falta de informação; 
saúda as iniciativas lançadas por 
universidades francesas, britânicas e 
alemãs com vista a estabelecer parcerias 
universitárias e programas de 
intercâmbio; recorda, no entanto, que, 
neste plano, a Europa continua a ser 
ultrapassada pelos Estados Unidos e a 
Ásia; solicita à Comissão Europeia que 
preveja jornadas de informação e 
promoção do ensino e da investigação 
científica europeia no terreno; insiste em 
que estes programas de intercâmbio visem 
os estudantes, os professores, os 
investigadores, bem como o pessoal 
administrativo, zelando simultaneamente
por uma representação equilibrada em 
matéria de género; considera que os 
devem ser criados programas de 
intercâmbio para as faixas etárias mais 
jovens, visando os alunos dos 
estabelecimentos de ensino secundário;

Or. fr
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Alteração 71
Cristian Dan Preda

Proposta de Resolução
N.º 9-A (novo) 

Proposta de Resolução Alteração

9-A. Salienta que a ausência de 
programas de cooperação entre a UE e o 
CCG no domínio dos meios de 
comunicação social se traduz num défice 
de informação; exorta a Comissão a 
propor medidas tendentes a envolver os 
países do CCG numa cooperação 
reforçada nesta matéria, com vista a 
aumentar a visibilidade da União na 
região e a promover a compreensão
mútua;

Or. fr

Alteração 72
Dominique Baudis, Mário David

Proposta de Resolução
N.º 9-B (novo) 

Proposta de Resolução Alteração

9-A. Considera primordial colmatar as 
lacunas na Europa em matéria de 
investigação e de estudos sobre os Estados 
do Golfo; encoraja à criação, nas 
universidades, de programas de estudos 
contemporâneos consagrados a esta parte 
do mundo árabe; entende, ainda, que 
devem também ser propostos programas 
de estudos sobre a União Europeia nas 
universidades da região;

Or. fr


