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Alteração 1
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Citação 4-A (nova) 

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, de 11 
de Novembro de 2010, sobre o reforço da 
OSCE – um papel da UE,

Or. en

Alteração 2
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Citação 5-A (nova) 

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a declaração proferida 
pela Alta Representante na sessão 
plenária do Parlamento Europeu, em 8 de 
Julho de 2010, sobre a organização básica 
da administração central do SEAE1

1 Textos aprovados, P7_TA(2010)0280, anexo.

Or. en

Alteração 3
María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
Citação 5-A (nova) 

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a resolução conjunta 
UE-Sérvia sobre o parecer consultivo do 
Tribunal Internacional de Justiça relativo 
à declaração unilateral de independência 
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do Kosovo, adoptado por unanimidade 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas  
em 9 de Setembro de 2010,

Or. es

Alteração 4
María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
Citação 6-A (nova) 

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Decisão 
2011/69/PESC do Conselho, de 31 de 
Janeiro de 2011, que altera a Decisão 
2010/639/PESC do Conselho respeitante à 
adopção de medidas restritivas contra 
alguns altos funcionários da Bielorrússia,

Or. es

Alteração 5
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Considerando A 

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a UE deve continuar 
a desenvolver os seus objectivos de política 
externa e promover os seus valores e 
interesses à escala mundial, com o 
propósito genérico de contribuir para a paz, 
a segurança, a solidariedade, a protecção 
dos direitos humanos, o multilateralismo e 
o respeito mútuo entre as nações, o 
comércio livre e justo e a erradicação da 
pobreza,

A. Considerando que a UE deve continuar 
a desenvolver os seus objectivos de política 
externa e promover os seus valores e 
interesses à escala mundial, com o 
propósito genérico de contribuir para a paz, 
a segurança, a solidariedade, igualdade de 
género, a protecção dos direitos humanos, 
o respeito do direito internacional e o 
apoio às instituições internacionais, o 
multilateralismo e o respeito mútuo entre 
as nações, o desenvolvimento sustentável, 
o comércio livre e justo e a erradicação da 
pobreza,
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Or. en

Alteração 6
Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando A 

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a UE deve continuar 
a desenvolver os seus objectivos de política 
externa e promover os seus valores e 
interesses à escala mundial, com o 
propósito genérico de contribuir para a paz, 
a segurança, a solidariedade, a protecção 
dos direitos humanos, o multilateralismo e 
o respeito mútuo entre as nações, o 
comércio livre e justo e a erradicação da 
pobreza,

A. Considerando que a UE deve continuar 
a desenvolver os seus objectivos de política 
externa e promover os seus valores e 
interesses à escala mundial, com o 
propósito genérico de contribuir para a paz 
e evitar conflitos, contribuir para a 
segurança, a solidariedade, a protecção dos 
direitos humanos, a democracia e o Estado 
de direito, o multilateralismo e o respeito 
mútuo entre as nações, o comércio livre e 
justo, o desenvolvimento sustentável e a 
erradicação da pobreza,

Or. en

Alteração 7
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
Considerando A 

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a UE deve continuar 
a desenvolver os seus objectivos de política 
externa e promover os seus valores e 
interesses à escala mundial, com o 
propósito genérico de contribuir para a paz, 
a segurança, a solidariedade, a protecção 
dos direitos humanos, o multilateralismo e 
o respeito mútuo entre as nações, o 
comércio livre e justo e a erradicação da 
pobreza,

A. Considerando que a UE deve continuar 
a desenvolver os seus objectivos de política 
externa e promover os seus valores e 
interesses à escala mundial, com o 
propósito genérico de contribuir para a paz, 
a democracia, o Estado de direito, a 
segurança, a solidariedade, a protecção dos 
direitos humanos, incluindo o 
multilateralismo e o respeito mútuo entre 
as nações, o comércio livre e justo e a 
erradicação da pobreza,
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Or. en

Alteração 8
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
Considerando A 

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a UE deve continuar 
a desenvolver os seus objectivos de política 
externa e promover os seus valores e 
interesses à escala mundial, com o 
propósito genérico de contribuir para a paz, 
a segurança, a solidariedade, a protecção 
dos direitos humanos, o multilateralismo e 
o respeito mútuo entre as nações, o 
comércio livre e justo e a erradicação da 
pobreza,

A. Considerando que a UE deve continuar 
a desenvolver os seus objectivos de política 
externa e promover os seus valores e 
interesses à escala mundial, com o 
propósito genérico de contribuir para a paz, 
a segurança, a solidariedade, a promoção 
da democracia, a protecção dos direitos 
humanos, o multilateralismo e o respeito 
mútuo entre as nações, o comércio livre e 
justo e a erradicação da pobreza,

Or. en

Alteração 9
György Schöpflin

Proposta de resolução
Considerando A 

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a UE deve continuar 
a desenvolver os seus objectivos de política 
externa e promover os seus valores e 
interesses à escala mundial, com o 
propósito genérico de contribuir para a paz, 
a segurança, a solidariedade, a protecção 
dos direitos humanos, o multilateralismo e 
o respeito mútuo entre as nações, o 
comércio livre e justo e a erradicação da 
pobreza,

A. Considerando que a UE deve continuar 
a desenvolver os seus objectivos de política 
externa e promover os seus valores e 
interesses à escala mundial, com o 
propósito genérico de contribuir para a paz, 
a democracia, a segurança, a 
solidariedade, a protecção dos direitos 
humanos, o multilateralismo e o respeito 
mútuo entre as nações, o comércio livre e 
justo e a erradicação da pobreza,

Or. en
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Alteração 10
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
Considerando B 

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o Tratado de Lisboa 
veio dar uma nova dimensão à acção 
externa europeia e tem um papel 
fundamental no plano do reforço da 
coerência e eficácia da política externa da 
UE,

Suprimido

Or. en

Alteração 11
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Considerando B 

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o Tratado de Lisboa
veio dar uma nova dimensão à acção 
externa europeia e tem um papel 
fundamental no plano do reforço da 
coerência e eficácia da política externa da 
UE,

B. Considerando que o Tratado de Lisboa
está a criar uma nova dinâmica na
política externa da UE, nomeadamente 
habilitando a União a assumir um papel 
internacional compatível com o seu 
estatuto de potência económica 
proeminente e com as suas ambições, e a 
organizar-se de modo que lhe permita 
afirmar-se como um efectivo actor global, 
apto a partilhar a responsabilidade pela 
governação e segurança globais e a 
liderar o processo de definição de 
respostas comuns a desafios comuns,

Or. en
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Alteração 12
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta de resolução
Considerando B 

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o Tratado de Lisboa 
veio dar uma nova dimensão à acção 
externa europeia e tem um papel 
fundamental no plano do reforço da 
coerência e eficácia da política externa da 
UE,

B. Considerando que a aplicação do
Tratado de Lisboa está a trazer uma nova 
dimensão à acção externa europeia e tem 
um papel fundamental no plano do reforço 
da coerência e eficácia da política externa 
da UE,

Or. en

Alteração 13
Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando B 

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o Tratado de Lisboa 
veio dar uma nova dimensão à acção 
externa europeia e tem um papel 
fundamental no plano do reforço da 
coerência e eficácia da política externa da 
UE,

B. Considerando que o Tratado de Lisboa
veio dar uma nova dimensão à acção 
externa europeia e tem um papel 
fundamental no plano do reforço da 
coerência e eficácia da política externa da 
UE e de modo mais geral nas acções 
externas,

Or. en

Alteração 14
Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando C 

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tratado de Lisboa 
vem imprimir uma nova dinâmica à 

C. Considerando que o Tratado de Lisboa 
vem imprimir uma nova dinâmica à 
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política externa da UE, nomeadamente 
habilitando a União a assumir um papel 
internacional compatível com o seu 
estatuto de potência económica 
proeminente e com as suas ambições, e a 
organizar-se de modo que lhe permita 
afirmar-se como um efectivo actor global, 
apto a partilhar a responsabilidade pela 
segurança global e a liderar o processo de 
definição de respostas comuns a desafios 
comuns,

política externa da UE nomeadamente 
para que se organize de modo que lhe
permita afirmar-se como um efectivo actor 
global, apto a partilhar a responsabilidade 
pela segurança global e a liderar o processo 
de definição de respostas comuns a 
desafios comuns,

Or. en

Alteração 15
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
Considerando C 

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tratado de Lisboa 
vem imprimir uma nova dinâmica à 
política externa da UE, nomeadamente 
habilitando a União a assumir um papel 
internacional compatível com o seu 
estatuto de potência económica 
proeminente e com as suas ambições, e a 
organizar-se de modo que lhe permita 
afirmar-se como um efectivo actor global, 
apto a partilhar a responsabilidade pela 
segurança global e a liderar o processo de 
definição de respostas comuns a desafios 
comuns,

C. Considerando que o Tratado de Lisboa, 
que foi particularmente incapaz de prever 
a crise económica, pouco contribui para 
ajudar os Estados-Membros a superarem 
a crise,

Or. en

Alteração 16
György Schöpflin

Proposta de resolução
Considerando C 
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Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tratado de Lisboa 
vem imprimir uma nova dinâmica à 
política externa da UE, nomeadamente 
habilitando a União a assumir um papel 
internacional compatível com o seu 
estatuto de potência económica 
proeminente e com as suas ambições, e a 
organizar-se de modo que lhe permita 
afirmar-se como um efectivo actor global, 
apto a partilhar a responsabilidade pela 
segurança global e a liderar o processo de 
definição de respostas comuns a desafios 
comuns,

C. Considerando que o Tratado de Lisboa 
vem imprimir uma nova dinâmica à 
política externa da UE, nomeadamente 
providenciando instrumentos 
institucionais e operacionais que poderão 
habilitar a União a assumir um papel 
internacional compatível com o seu 
estatuto de potência económica 
proeminente e com as suas ambições, e a 
organizar-se de modo que lhe permita 
afirmar-se como um efectivo actor global, 
apto a partilhar a responsabilidade pela 
segurança global e a liderar o processo de 
definição de respostas comuns a desafios 
comuns,

Or. en

Alteração 17
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta de resolução
Considerando C 

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o Tratado de Lisboa 
vem imprimir uma nova dinâmica à 
política externa da UE, nomeadamente
habilitando a União a assumir um papel 
internacional compatível com o seu 
estatuto de potência económica 
proeminente e com as suas ambições, e a 
organizar-se de modo que lhe permita 
afirmar-se como um efectivo actor global, 
apto a partilhar a responsabilidade pela 
segurança global e a liderar o processo de 
definição de respostas comuns a desafios 
comuns,

C. Considerando que o Tratado de Lisboa 
habilita a União a assumir um papel 
internacional compatível com o seu 
estatuto de potência económica 
proeminente e com as suas ambições, e a 
organizar-se de modo que lhe permita 
afirmar-se como um efectivo actor global, 
apto a partilhar a responsabilidade pela 
segurança global e a liderar o processo de 
definição de respostas comuns a desafios 
comuns,

Or. en
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Alteração 18
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
Considerando D 

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a nova dinâmica da 
acção externa europeia também requer da 
parte da UE uma actuação de cunho mais 
estratégico, que lhe dê mais peso a nível 
internacional; considerando que a 
capacidade da UE para influenciar a ordem 
internacional depende não só da coerência 
das suas políticas, actores e instituições, 
mas também de um real conceito 
estratégico de política externa da UE que 
deve unir todos os Estados-Membros em 
torno de um mesmo conjunto de 
prioridades e objectivos, com o fim de 
falarem a uma voz única e forte na arena 
internacional,

D. Considerando que a capacidade da UE 
para influenciar a ordem internacional 
depende não só da coerência e da 
relevância das suas políticas, actores e 
instituições, mas também de parcerias com 
actuais aliados como os Estados Unidos e
actores emergentes como o Brasil, a 
Rússia, a Índia e a China, que são cada 
vez mais importantes no palco mundial;

Or. en

Alteração 19
Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando D 

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a nova dinâmica da 
acção externa europeia também requer da 
parte da UE uma actuação de cunho mais 
estratégico, que lhe dê mais peso a nível 
internacional; considerando que a 
capacidade da UE para influenciar a ordem 
internacional depende não só da coerência 
das suas políticas, actores e instituições, 
mas também de um real conceito 
estratégico de política externa da UE que 
deve unir todos os Estados-Membros em 
torno de um mesmo conjunto de 

Considerando que a nova dinâmica da
acção externa europeia também requer da 
parte da UE a demonstração de liderança 
política no palco internacional e uma 
actuação de cunho mais estratégico; 
considerando que a capacidade da UE para 
influenciar a ordem internacional depende 
não só da coerência das suas políticas, 
actores e instituições, mas também de uma
estratégia da UE baseada nos valores, 
princípios e objectivos previstos nos 
Tratados, bem como num conjunto de 
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prioridades e objectivos, com o fim de 
falarem a uma voz única e forte na arena 
internacional,

prioridades e objectivos definidos, que 
devem fazer parte de todas as instituições 
e Estados-Membros da UE, com o fim de 
falarem a uma voz única e forte na arena 
internacional, e em particular na ONU e 
nas organizações internacionais a que 
pertencem vários ou todos os Estados-
Membros da UE,

Or. en

Alteração 20
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Considerando D 

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a nova dinâmica da 
acção externa europeia também requer da 
parte da UE uma actuação de cunho mais 
estratégico, que lhe dê mais peso a nível 
internacional; considerando que a 
capacidade da UE para influenciar a ordem 
internacional depende não só da coerência 
das suas políticas, actores e instituições, 
mas também de um real conceito 
estratégico de política externa da UE que 
deve unir todos os Estados-Membros em 
torno de um mesmo conjunto de 
prioridades e objectivos, com o fim de 
falarem a uma voz única e forte na arena 
internacional,

D. Considerando que a nova dinâmica da 
acção externa europeia também requer da 
parte da UE uma actuação de cunho mais 
estratégico, que lhe dê mais peso a nível 
internacional; considerando que a 
capacidade da UE para influenciar a ordem 
internacional depende não só da coerência 
das suas políticas, actores e instituições, 
mas também de um real conceito 
estratégico de política externa da UE que 
deve unir todos os Estados-Membros em 
torno de um mesmo conjunto de 
prioridades e objectivos, com o fim de 
falarem a uma voz única e forte na arena 
internacional; considerando que a política 
externa da UE tem de ser dotada dos 
meios e instrumentos que lhe permitam
actuar de forma efectiva e coerente no 
palco mundial,

Or. en
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Alteração 21
György Schöpflin

Proposta de resolução
Considerando E 

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que está em curso uma 
transformação substancial da ordem 
internacional, processo que desafia a UE a 
empenhar-se mais activamente num 
diálogo com as potências mundiais 
estabelecidas e emergentes, bem como com 
os seus parceiros bilaterais e multilaterais, 
com vista a promover soluções eficazes 
para problemas que são comuns aos 
cidadãos europeus e dos restantes países 
do mundo,

E. Considerando que está em curso uma 
transformação substancial da actual ordem 
internacional, com a criação de novas 
estruturas de poder, processo que desafia a 
UE a empenhar-se mais activamente num 
diálogo com as potências estabelecidas e 
emergentes, e também actores não 
estatais, bem como com os seus parceiros 
bilaterais e multilaterais, com vista a 
promover soluções eficazes para problemas 
comuns,

Or. en

Alteração 22
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Considerando E 

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que está em curso uma 
transformação substancial da ordem 
internacional, processo que desafia a UE a 
empenhar-se mais activamente num 
diálogo com as potências mundiais 
estabelecidas e emergentes, bem como com 
os seus parceiros bilaterais e multilaterais, 
com vista a promover soluções eficazes 
para problemas que são comuns aos 
cidadãos europeus e dos restantes países do 
mundo,

E. Considerando que está em curso uma 
transformação substancial da ordem 
internacional, com o surgimento de novos 
desafios que exigem à UE um
empenhamento mais activo num diálogo 
com as potências mundiais estabelecidas e 
emergentes, bem como com os seus 
parceiros e instituições bilaterais e 
multilaterais, com vista a promover 
soluções eficazes para problemas que são 
comuns aos cidadãos europeus e dos 
restantes países do mundo,

Or. en
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Alteração 23
Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando E 

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que está em curso uma 
transformação substancial da ordem 
internacional, processo que desafia a UE a 
empenhar-se mais activamente num 
diálogo com as potências mundiais 
estabelecidas e emergentes, bem como com 
os seus parceiros bilaterais e multilaterais, 
com vista a promover soluções eficazes 
para problemas que são comuns aos 
cidadãos europeus e dos restantes países 
do mundo,

E. Considerando que está em curso uma 
transformação substancial da ordem 
internacional, processo que desafia a UE a 
empenhar-se mais activamente num 
diálogo com as potências mundiais 
estabelecidas e emergentes, bem como com 
os seus parceiros bilaterais e multilaterais, 
com vista a promover e a procurar 
soluções eficazes para problemas que 
podem ter um impacto na segurança 
mundial,

Or. en

Alteração 24
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta de resolução
Considerando F 

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que é necessário que a 
nova dinâmica conduza também à 
definição de um novo paradigma de 
parceria estratégica da UE, aplicável 
tanto às novas como às antigas parcerias, 
baseado na reciprocidade dos benefícios e 
interesses,

Suprimido

Or. en
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Alteração 25
Elmar Brok

Proposta de resolução
Considerando F 

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que é necessário que a 
nova dinâmica conduza também à 
definição de um novo paradigma de 
parceria estratégica da UE, aplicável tanto 
às novas como às antigas parcerias, 
baseado na reciprocidade dos benefícios e 
interesses,

F. Considerando que é necessário que a 
nova dinâmica conduza também à 
definição de um novo paradigma de 
parceria estratégica da UE, aplicável tanto 
às novas como às antigas parcerias, 
baseado na reciprocidade dos benefícios e 
interesses, e considerando que a UE 
reitera o seu empenho na parceria 
transatlântica com os EUA e no objectivo 
de um mercado transatlântico livre de 
obstáculos, que deve criar a base para 
uma parceria transatlântica reforçada,

Or. en

Alteração 26
Tunne Kelam

Proposta de resolução
Considerando F 

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que é necessário que a 
nova dinâmica conduza também à 
definição de um novo paradigma de 
parceria estratégica da UE, aplicável tanto 
às novas como às antigas parcerias, 
baseado na reciprocidade dos benefícios e 
interesses,

F. Considerando que é necessário que a 
nova dinâmica conduza também à 
definição de um novo paradigma de 
parceria estratégica da UE, aplicável tanto 
às novas como às antigas parcerias, que 
deve basear-se em valores básicos 
partilhados, nomeadamente a promoção 
da democracia, o respeito dos direitos 
humanos, as liberdades fundamentais e o 
Estado de direito, assim como na 
reciprocidade dos benefícios e interesses,

Or. en



PE452.878v03-00 16/187 AM\859936PT.doc

PT

Alteração 27
Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando F 

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que é necessário que a 
nova dinâmica conduza também à 
definição de um novo paradigma de 
parceria estratégica da UE, aplicável tanto 
às novas como às antigas parcerias,
baseado na reciprocidade dos benefícios e 
interesses,

F. Considerando que é necessário que a 
nova dinâmica conduza também à 
definição de um novo paradigma de 
parceria estratégica da UE, aplicável tanto 
às novas como às antigas parcerias, 
baseado na reciprocidade dos benefícios e 
interesses, nos valores universais e nos 
princípios fundamentais da UE, como os 
direitos humanos, o Estado de direito e a 
legislação internacional, na confiança e 
num entendimento comum da segurança 
global,

Or. en

Alteração 28
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
Considerando G 

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o escrutínio 
parlamentar da política externa da UE é 
essencial para assegurar que as acções 
externas europeias sejam compreendidas e 
apoiadas pelos cidadãos da UE; 
considerando que a organização e a 
promoção de uma cooperação 
interparlamentar eficaz e regular no seio da 
UE devem ser definidas em conjunto pelo 
Parlamento Europeu e pelos parlamentos 
nacionais nos termos do disposto nos 
artigos 9.º e 10.º do Protocolo 1 ao Tratado 
de Lisboa;

G. Considerando que o escrutínio 
parlamentar da política externa da UE é 
essencial para assegurar que as acções 
externas europeias sejam compreendidas e 
apoiadas pelos cidadãos da UE; 
considerando que o escrutínio reforça a 
legitimidade desta acção; considerando 
que a organização e a promoção de uma 
cooperação interparlamentar eficaz e 
regular no seio da UE devem ser definidas 
em conjunto pelo Parlamento Europeu e 
pelos parlamentos nacionais nos termos do 
disposto nos artigos 9.º e 10.º do Protocolo 
1 ao Tratado de Lisboa;
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Or. en

Alteração 29
Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando G 

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o escrutínio 
parlamentar da política externa da UE é 
essencial para assegurar que as acções 
externas europeias sejam compreendidas 
e apoiadas pelos cidadãos da UE; 
considerando que a organização e a 
promoção de uma cooperação 
interparlamentar eficaz e regular no seio da 
UE devem ser definidas em conjunto pelo 
Parlamento Europeu e pelos parlamentos 
nacionais nos termos do disposto nos 
artigos 9.º e 10.º do Protocolo 1 ao Tratado 
de Lisboa;

G. Considerando que o escrutínio 
parlamentar da política externa da UE é 
essencial para assegurar que a acção 
externa europeia seja compreendida e 
apoiada pelos cidadãos da UE; 
considerando que a organização e a 
promoção de uma cooperação 
interparlamentar eficaz e regular no seio da 
UE devem ser definidas em conjunto pelo 
Parlamento Europeu e pelos parlamentos 
nacionais nos termos do disposto nos 
artigos 9.º e 10.º do Protocolo 1 ao Tratado 
de Lisboa;

Or. en

Alteração 30
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 1 

Proposta de resolução Alteração

1. Saúda o relatório anual do Conselho e 
louva a transparência da forma como está 
estruturado, com base nos temas, que 
faculta um panorama claro das políticas e 
acções no campo da política externa e de 
segurança comum; saúda igualmente a 
ambição do Conselho de reforçar a ênfase e 
o enfoque no contexto regional dos 
conflitos e questões; lamenta, contudo, o 
facto de o relatório não propor eventuais 
abordagens para a resolução desses 

1. Saúda o relatório anual do Conselho e 
louva a transparência da forma como está 
estruturado, com base nos temas, que 
faculta um panorama claro das políticas e 
acções no campo da política externa e de 
segurança comum; saúda igualmente a 
ambição do Conselho de reforçar a ênfase e 
o enfoque no contexto regional dos 
conflitos e questões; lastima, contudo, o 
facto de o relatório não propor eventuais 
abordagens para a resolução desses 
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conflitos e questões; conflitos e questões;

Or. en

Alteração 31
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 2 

Proposta de resolução Alteração

2. Exorta o Conselho a não circunscrever o 
âmbito do relatório anual da PESC a uma 
mera descrição das actividades desta 
política; entende que o relatório deveria 
constituir mais do que uma lista de 
desenvolvimentos/acontecimentos por país;

2. Exorta o Conselho a não circunscrever o 
âmbito do relatório anual da PESC a uma 
mera descrição das actividades desta 
política; entende que o relatório deveria 
constituir mais do que uma lista de 
desenvolvimentos/acontecimentos por país 
e deveria também abordar a questão da 
eficácia da política externa da UE e dos 
meios necessários para realizar os 
objectivos da acção externa da UE; 
solicita ao Conselho que inclua também 
no relatório uma avaliação da 
coordenação e da coerência da PESC com 
outras políticas externas da União;

Or. en

Alteração 32
Hannes Swoboda

Proposta de resolução
N.º 2 

Proposta de resolução Alteração

2. Exorta o Conselho a não circunscrever o 
âmbito do relatório anual da PESC a uma 
mera descrição das actividades desta 
política; entende que o relatório deveria 
constituir mais do que uma lista de 
desenvolvimentos/acontecimentos por país;

2. Exorta o Conselho a não circunscrever o 
âmbito do relatório anual da PESC a uma 
mera descrição das actividades desta 
política; entende que o relatório deveria 
constituir mais do que uma lista de 
desenvolvimentos/acontecimentos por país, 
mas deveria também incluir 
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recomendações estratégicas e 
organizativas para o futuro com base nas 
avaliações das acções no quadro da 
PESC;

Or. en

Alteração 33
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 2 

Proposta de resolução Alteração

2. Exorta o Conselho a não circunscrever o 
âmbito do relatório anual da PESC a uma 
mera descrição das actividades desta 
política; entende que o relatório deveria 
constituir mais do que uma lista de 
desenvolvimentos/acontecimentos por país;

2. Exorta o Conselho a não circunscrever o 
âmbito do relatório anual da PESC a uma 
mera descrição das actividades desta 
política; entende que o relatório deveria 
constituir mais do que uma lista de 
desenvolvimentos/acontecimentos por país; 
apela, pois, ao Conselho para que 
aproveite esta oportunidade de 
transformar o relatório anual da PESC 
num instrumento político e centrado em 
soluções;

Or. en

Alteração 34
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 3 

Proposta de resolução Alteração

3. Pensa que os relatórios anuais sobre a 
PESC devem ter em conta a nova 
dinâmica criada pelo Tratado de Lisboa e 
servir de instrumento para um diálogo 
interinstitucional reforçado, 
designadamente debruçando-se sobre a 
implementação de uma estratégia para a 

3. Pensa que os relatórios anuais sobre a 
PESC devem basear-se no novo quadro 
institucional criado pelo Tratado de 
Lisboa e servir de instrumento para um 
diálogo interinstitucional reforçado, 
designadamente debruçando-se sobre a 
implementação de uma estratégia para a 
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política externa da UE, avaliando a sua 
eficácia e traçando as grandes linhas da sua 
direcção futura;

política externa da UE, avaliando a sua 
eficácia e traçando as grandes linhas da sua 
direcção futura;

Or. en

Alteração 35
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 3 

Proposta de resolução Alteração

3. Pensa que os relatórios anuais sobre a 
PESC devem ter em conta a nova 
dinâmica criada pelo Tratado de Lisboa e 
servir de instrumento para um diálogo 
interinstitucional reforçado, 
designadamente debruçando-se sobre a 
implementação de uma estratégia para a 
política externa da UE, avaliando a sua 
eficácia e traçando as grandes linhas da sua 
direcção futura;

3. Pensa que os relatórios anuais sobre a 
PESC devem ter em conta o novo
potencial criado pelo Tratado de Lisboa e 
servir de instrumento para um diálogo 
interinstitucional reforçado, 
designadamente debruçando-se sobre a 
implementação de uma estratégia para a 
política externa da UE, avaliando a sua 
eficácia e traçando as grandes linhas da sua 
direcção futura;

Or. en

Alteração 36
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposta de resolução
N.º 4 

Proposta de resolução Alteração

4. Reitera a sua posição favorável ao 
desenvolvimento de uma estratégia de 
política externa da UE coerente, assente 
nos objectivos e princípios consagrados no 
artigo 21.º do Tratado da União Europeia 
(TUE), que deve identificar de forma clara 
os interesses da UE em matéria de política 
externa e de segurança comum; insta a 

4. Reitera a sua posição favorável ao 
desenvolvimento de uma estratégia de 
política externa da UE coerente, assente 
nos objectivos e princípios definidos no 
artigo 21.º do Tratado da União Europeia 
(TUE), que deve identificar de forma clara 
os interesses da UE em matéria de política 
externa e de segurança comum; insta a 
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Vice-Presidente/Alta Representante a 
envolver plenamente nesse esforço os 
órgãos do Parlamento com competência 
nessa área;

Vice-Presidente/Alta Representante a 
utilizar cabalmente os seus poderes para 
iniciar e executar a PESC e assegurar o 
seu cumprimento, envolvendo plenamente
nesse esforço os órgãos do Parlamento com 
competência nessa área;

Or. en

Alteração 37
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

4-A. Insta a VP/AR a utilizar plenamente 
a sua função e as suas competências, 
definidas nos Tratados, em particular no 
artigo 18.º do TUE, a fim de conferir 
maior liderança à acção externa da 
União; recorda, a este respeito, que os 
Tratados prevêem que a VP/AR conduza a 
PESC e coordene todos os aspectos da 
acção externa da UE; considera 
necessário que a VP/AR assuma o papel 
principal na definição da agenda e na 
tomada de decisões para que a acção 
externa da UE, nomeadamente no 
domínio da PESC, se torne mais eficaz, 
mais coerente, mais visível e mais 
responsável; solicita aos 
Estados-Membros que apoiem de forma 
plena e proactiva a VP/AR no 
desempenho desta função;

Or. en

Alteração 38
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 5 
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Proposta de resolução Alteração

5. Salienta a necessidade de se procurar 
assegurar a coerência entre o Serviço 
Europeu para a Acção Externa (SEAE), os 
Estados-Membros e a Comissão, de 
melhorar as sinergias entre os níveis 
europeu e nacional, e de reforçar a 
coordenação entre os actores institucionais, 
tendo em vista uma melhor integração de 
todos os instrumentos e políticas relevantes 
e a transmissão de uma mensagem única da 
UE sobre questões políticas fundamentais; 
considera que a cooperação a todos os 
níveis entre o SEAE e os serviços 
pertinentes da Comissão é essencial para a 
definição de uma abordagem estratégica 
aos países vizinhos e aos países candidatos 
e parceiros com perspectivas de adesão, 
bem como a domínios de intervenção como 
o comércio, o desenvolvimento, a 
segurança energética e a justiça e os 
assuntos internos;

5. Salienta a necessidade de se procurar 
reforçar a coerência entre o Serviço 
Europeu para a Acção Externa (SEAE), os 
Estados-Membros e a Comissão sob a 
liderança da Vice-Presidente/Alta 
Representante, de melhorar as sinergias 
entre os níveis europeu e nacional, e de 
reforçar a coordenação entre os vários 
actores institucionais, tendo em vista uma 
melhor integração de todos os instrumentos 
e políticas relevantes e a transmissão de 
uma mensagem única da UE sobre 
questões políticas fundamentais; considera 
que a cooperação a todos os níveis entre o 
SEAE e os serviços pertinentes da 
Comissão é essencial para possibilitar à 
UE o desenvolvimento de uma abordagem 
estratégica aos seus países vizinhos e aos 
países candidatos e parceiros com 
perspectivas de adesão, bem como a outros 
domínios de intervenção como os direitos 
humanos e a promoção da democracia, o 
comércio, o desenvolvimento, a segurança 
energética e a justiça e os assuntos 
internos;

Or. en

Alteração 39
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 5 

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta a necessidade de se procurar
assegurar a coerência entre o Serviço 
Europeu para a Acção Externa (SEAE), os 
Estados-Membros e a Comissão, de 
melhorar as sinergias entre os níveis 
europeu e nacional, e de reforçar a 
coordenação entre os actores institucionais, 

5. Salienta a necessidade de assegurar a 
coerência entre o Serviço Europeu para a 
Acção Externa (SEAE), os 
Estados-Membros e a Comissão, insta à 
melhoria das sinergias entre os níveis 
europeu e nacional, e ao reforço da
coordenação entre os actores institucionais, 
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tendo em vista uma melhor integração de 
todos os instrumentos e políticas relevantes 
e a transmissão de uma mensagem única da 
UE sobre questões políticas fundamentais; 
considera que a cooperação a todos os 
níveis entre o SEAE e os serviços 
pertinentes da Comissão é essencial para a 
definição de uma abordagem estratégica 
aos países vizinhos e aos países candidatos 
e parceiros com perspectivas de adesão, 
bem como a domínios de intervenção como 
o comércio, o desenvolvimento, a 
segurança energética e a justiça e os 
assuntos internos;

tendo em vista uma melhor integração de 
todos os instrumentos e políticas relevantes 
e a transmissão de uma mensagem única da 
UE sobre questões políticas fundamentais; 
considera que a cooperação a todos os 
níveis entre o SEAE e os serviços 
pertinentes da Comissão é essencial para a 
definição de uma abordagem estratégica 
aos países vizinhos e aos países candidatos 
e parceiros com perspectivas de adesão, 
bem como a domínios de intervenção como 
o comércio, o desenvolvimento, a 
segurança energética e a justiça e os 
assuntos internos;

Or. en

Alteração 40
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 5 

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta a necessidade de se procurar 
reforçar a coerência entre o Serviço 
Europeu para a Acção Externa (SEAE), os 
Estados-Membros e a Comissão sob a 
liderança da Vice-Presidente/Alta 
Representante, de melhorar as sinergias 
entre os níveis europeu e nacional, e de 
reforçar a coordenação entre os vários 
actores institucionais, tendo em vista uma 
melhor integração de todos os instrumentos 
e políticas relevantes e a transmissão de 
uma mensagem única da UE sobre 
questões políticas fundamentais; considera 
que a cooperação a todos os níveis entre o 
SEAE e os serviços pertinentes da 
Comissão é essencial para possibilitar à UE 
o desenvolvimento de uma abordagem 
estratégica aos seus países vizinhos e aos 
países candidatos e parceiros com 
perspectivas de adesão, bem como a outros 
domínios de intervenção como os direitos 

5. Salienta a necessidade de se procurar 
assegurar a coerência entre o Serviço 
Europeu para a Acção Externa (SEAE), os 
Estados-Membros e a Comissão, de 
melhorar as sinergias entre os níveis 
europeu e nacional, e de reforçar a 
coordenação entre os actores institucionais, 
tendo em vista uma melhor integração de 
todos os instrumentos e políticas relevantes 
e a transmissão de uma mensagem única da 
UE sobre questões políticas fundamentais; 
considera que a cooperação a todos os 
níveis entre o SEAE, os organismos 
pertinentes, as comissões do Parlamento 
Europeu e os serviços pertinentes da 
Comissão é essencial para a definição de 
uma abordagem estratégica aos países 
vizinhos e aos países candidatos e 
parceiros com perspectivas de adesão, bem 
como a domínios de intervenção como o 
comércio, o desenvolvimento, a segurança 
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humanos e a promoção da democracia, o 
comércio, o desenvolvimento, a segurança 
energética e a justiça e os assuntos 
internos;

energética e a justiça e os assuntos 
internos;

Or. en

Alteração 41
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 5 

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta a necessidade de se procurar 
assegurar a coerência entre o Serviço 
Europeu para a Acção Externa (SEAE), os 
Estados-Membros e a Comissão, de 
melhorar as sinergias entre os níveis 
europeu e nacional, e de reforçar a 
coordenação entre os actores institucionais,
tendo em vista uma melhor integração de 
todos os instrumentos e políticas relevantes 
e a transmissão de uma mensagem única da 
UE sobre questões políticas fundamentais; 
considera que a cooperação a todos os 
níveis entre o SEAE e os serviços 
pertinentes da Comissão é essencial para a 
definição de uma abordagem estratégica 
aos países vizinhos e aos países candidatos 
e parceiros com perspectivas de adesão, 
bem como a domínios de intervenção como 
o comércio, o desenvolvimento, a 
segurança energética e a justiça e os 
assuntos internos;

5. Salienta a necessidade de se procurar 
assegurar a coerência entre o Serviço 
Europeu para a Acção Externa (SEAE), a 
Comissão e os Estados-Membros, de 
melhorar as sinergias entre os níveis 
europeu e nacional, e de reforçar a 
coordenação entre os actores institucionais, 
tendo em vista uma melhor integração de 
todos os instrumentos e políticas relevantes 
e a transmissão de uma mensagem única da 
UE sobre questões políticas fundamentais; 
considera que a cooperação a todos os 
níveis entre o SEAE e os serviços 
pertinentes da Comissão é essencial para a 
definição de uma abordagem estratégica 
aos países vizinhos e aos países candidatos 
e parceiros com perspectivas de adesão, 
bem como a domínios de intervenção como 
o comércio, o desenvolvimento, a 
segurança energética e a justiça e os 
assuntos internos;

Or. en

Alteração 42
Marietta Giannakou

Proposta de resolução
N.º 5 
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Proposta de resolução Alteração

5. Salienta a necessidade de se procurar 
assegurar a coerência entre o Serviço 
Europeu para a Acção Externa (SEAE), os 
Estados-Membros e a Comissão, de 
melhorar as sinergias entre os níveis 
europeu e nacional, e de reforçar a 
coordenação entre os actores institucionais, 
tendo em vista uma melhor integração de 
todos os instrumentos e políticas relevantes 
e a transmissão de uma mensagem única da 
UE sobre questões políticas fundamentais; 
considera que a cooperação a todos os 
níveis entre o SEAE e os serviços 
pertinentes da Comissão é essencial para a 
definição de uma abordagem estratégica 
aos países vizinhos e aos países candidatos 
e parceiros com perspectivas de adesão, 
bem como a domínios de intervenção como 
o comércio, o desenvolvimento, a 
segurança energética e a justiça e os 
assuntos internos;

5. Salienta a necessidade de se procurar 
assegurar a coerência entre o Serviço 
Europeu para a Acção Externa (SEAE), os 
Estados-Membros e a Comissão, de 
melhorar as sinergias entre os níveis
europeu e nacional, e de reforçar a 
coordenação entre os actores institucionais, 
tendo em vista uma melhor integração de 
todos os instrumentos e políticas relevantes 
e a transmissão de uma mensagem única da 
UE sobre questões políticas fundamentais; 
considera que a cooperação a todos os 
níveis entre o SEAE e os serviços 
pertinentes da Comissão é essencial para a 
definição de uma abordagem estratégica 
aos países vizinhos, aos países candidatos, 
aos potenciais candidatos e a outros 
países, bem como a domínios de 
intervenção como o comércio, o 
desenvolvimento, a segurança energética e 
a justiça e os assuntos internos;

Or. en

Alteração 43
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Proposta de resolução
N.º 5 

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta a necessidade de se procurar 
assegurar a coerência entre o Serviço 
Europeu para a Acção Externa (SEAE), os 
Estados-Membros e a Comissão, de 
melhorar as sinergias entre os níveis 
europeu e nacional, e de reforçar a 
coordenação entre os actores institucionais, 
tendo em vista uma melhor integração de 
todos os instrumentos e políticas relevantes 
e a transmissão de uma mensagem única da 
UE sobre questões políticas fundamentais; 

5. Salienta a necessidade de se procurar 
assegurar a coerência entre o Serviço 
Europeu para a Acção Externa (SEAE), os 
Estados-Membros e a Comissão, de 
melhorar as sinergias entre os níveis 
europeu e nacional, e de reforçar a 
coordenação entre os actores institucionais, 
tendo em vista uma melhor integração de 
todos os instrumentos e políticas relevantes 
e a transmissão de uma mensagem única da 
UE sobre questões políticas fundamentais; 



PE452.878v03-00 26/187 AM\859936PT.doc

PT

considera que a cooperação a todos os 
níveis entre o SEAE e os serviços 
pertinentes da Comissão é essencial para a 
definição de uma abordagem estratégica 
aos países vizinhos e aos países candidatos 
e parceiros com perspectivas de adesão, 
bem como a domínios de intervenção como 
o comércio, o desenvolvimento, a 
segurança energética e a justiça e os 
assuntos internos;

considera que a cooperação a todos os 
níveis entre o SEAE e os serviços 
pertinentes da Comissão é essencial para a 
definição de uma abordagem estratégica 
aos países vizinhos e aos países candidatos 
e parceiros com perspectivas de adesão, 
bem como a domínios de intervenção como 
o comércio, o desenvolvimento, a 
segurança energética e a justiça e os 
direitos humanos;

Or. en

Alteração 44
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 6 

Proposta de resolução Alteração

6. Espera que o SEAE promova uma 
coordenação mais estreita entre a PESC e 
as políticas externas e, por essa via, 
contribua para o reforço do papel e da 
influência da UE na cena mundial e a 
habilite a projectar os seus interesses e 
valores de forma mais eficaz e 
consentânea com o seu estatuto nos 
planos comercial e económico a nível 
internacional;

6. Espera que o SEAE reconheça as 
dificuldades económicas que se colocam 
aos Estados-Membros da UE tendo o 
cuidado de não duplicar as actividades 
dos serviços externos existentes nos 
Estados-Membros e reconhecendo o 
compromisso do Conselho Europeu com o 
princípio da rentabilidade e da 
neutralidade orçamental no que respeita 
ao SEAE;

Or. en

Alteração 45
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 6 

Proposta de resolução Alteração

6. Espera que o SEAE promova uma 
coordenação mais estreita entre a PESC e 

6. Salienta que o Serviço Europeu para a 
Acção Externa (SEAE) não é, em 
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as políticas externas e, por essa via, 
contribua para o reforço do papel e da 
influência da UE na cena mundial e a 
habilite a projectar os seus interesses e 
valores de forma mais eficaz e 
consentânea com o seu estatuto nos 
planos comercial e económico a nível 
internacional;

circunstância alguma, a instituição 
adequada para coordenar a PESC e as 
políticas externas, pois não é transparente 
nem democrática e é conduzida por 
interesses pouco claros;

Or. en

Alteração 46
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 6 

Proposta de resolução Alteração

6. Espera que o SEAE promova uma 
coordenação mais estreita entre a PESC e 
as políticas externas e, por essa via, 
contribua para o reforço do papel e da 
influência da UE na cena mundial e a 
habilite a projectar os seus interesses e 
valores de forma mais eficaz e 
consentânea com o seu estatuto nos 
planos comercial e económico a nível 
internacional;

6. Espera que o SEAE promova uma 
coordenação e integração mais estreitas
entre a PESC e as outras políticas externas 
e, por essa via, contribua para o reforço do 
papel e da influência políticos da UE na 
cena mundial e a habilite a projectar os 
seus interesses e valores de forma mais 
eficaz e coerente, nomeadamente no 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas;

Or. en

Alteração 47
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 6 

Proposta de resolução Alteração

6. Espera que o SEAE promova uma 
coordenação mais estreita entre a PESC e 
as políticas externas e, por essa via, 
contribua para o reforço do papel e da 

6. Espera que o SEAE promova uma 
coordenação mais estreita entre a PESC e 
as outras políticas externas e, por essa via, 
contribua para o reforço do papel e da 
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influência da UE na cena mundial e a 
habilite a projectar os seus interesses e 
valores de forma mais eficaz e consentânea 
com o seu estatuto nos planos comercial e 
económico a nível internacional;

influência da UE na cena mundial e a 
habilite a projectar os seus interesses e 
valores de forma mais eficaz e consentânea 
com o seu estatuto nos planos comercial e 
económico a nível internacional; insta a 
VP/AR a criar as estruturas e mecanismos 
de coordenação necessários no seio do 
SEAE;

Or. en

Alteração 48
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 6 

Proposta de resolução Alteração

6. Espera que o SEAE promova uma 
coordenação mais estreita entre a PESC e 
as políticas externas e, por essa via, 
contribua para o reforço do papel e da 
influência da UE na cena mundial e a 
habilite a projectar os seus interesses e 
valores de forma mais eficaz e consentânea 
com o seu estatuto nos planos comercial e 
económico a nível internacional;

6. Espera que o SEAE contribua, através 
da coordenação entre a PESC e as outras 
políticas externas, para o reforço do papel e 
da influência da UE na cena mundial e a 
habilite a projectar os seus interesses e 
valores de forma mais eficaz e consentânea 
com o seu estatuto nos planos comercial e 
económico a nível internacional;

Or. en

Alteração 49
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 6 

Proposta de resolução Alteração

6. Espera que o SEAE promova uma 
coordenação mais estreita entre a PESC e 
as políticas externas e, por essa via, 
contribua para o reforço do papel e da 
influência da UE na cena mundial e a 

6. Espera que o SEAE promova uma 
coordenação mais estreita entre a PESC e 
as políticas externas dos Estados-Membros
e, por essa via, contribua para o reforço do 
papel e da influência da UE na cena 
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habilite a projectar os seus interesses e 
valores de forma mais eficaz e consentânea 
com o seu estatuto nos planos comercial e 
económico a nível internacional;

mundial e a habilite a projectar os seus 
interesses e valores de forma mais eficaz e 
consentânea com o seu estatuto nos planos 
comercial e económico a nível 
internacional;

Or. en

Alteração 50
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 7 

Proposta de resolução Alteração

7. Assinala, contudo, que a criação do 
SEAE não basta, por si só, para garantir 
plenamente a coerência e consistência da 
política externa da UE, e que é igualmente 
necessário que os Estados-Membros da UE 
superem as suas diferenças de perspectiva 
nas questões essenciais de política 
externa; considera, a este propósito, que é 
essencial que os Estados-Membros da UE 
não só acordem numa estratégia comum 
em matéria de política externa e de 
segurança, mas também apoiem as 
posições da UE com as suas políticas 
nacionais;

7. Assinala, contudo, que a criação do 
SEAE não basta, por si só, para garantir 
plenamente a coerência e consistência da 
política externa da UE, e que é igualmente 
necessário que os Estados-Membros da UE 
contribuam para, partilhem e apoiem 
Política Externa e de Segurança Comum;

Or. en

Alteração 51
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 7 

Proposta de resolução Alteração

7. Assinala, contudo, que a criação do 
SEAE não basta, por si só, para garantir 
plenamente a coerência e consistência da 

7. Assinala, contudo, que a criação do 
SEAE não basta para conduzir à coerência 
e consistência nas políticas externas da 
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política externa da UE, e que é igualmente 
necessário que os Estados-Membros da 
UE superem as suas diferenças de 
perspectiva nas questões essenciais de 
política externa; considera, a este 
propósito, que é essencial que os 
Estados-Membros da UE não só acordem 
numa estratégia comum em matéria de 
política externa e de segurança, mas 
também apoiem as posições da UE com as 
suas políticas nacionais;

UE; considera que é essencial que os 
Estados-Membros da UE não só acordem 
numa estratégia comum em matéria de 
política externa e de segurança, mas 
também que as suas políticas nacionais 
sejam coerentes e não divirjam das 
posições comuns da UE, de modo a levar 
eficazmente à prática a política externa da 
UE;

Or. en

Alteração 52
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 7 

Proposta de resolução Alteração

7. Assinala, contudo, que a criação do 
SEAE não basta, por si só, para garantir 
plenamente a coerência e consistência da 
política externa da UE, e que é igualmente 
necessário que os Estados-Membros da 
UE superem as suas diferenças de 
perspectiva nas questões essenciais de 
política externa; considera, a este 
propósito, que é essencial que os 
Estados-Membros da UE não só acordem 
numa estratégia comum em matéria de 
política externa e de segurança, mas 
também apoiem as posições da UE com as 
suas políticas nacionais;

7. Assinala, contudo, que não é possível
garantir plenamente a coerência e 
consistência da UE em todos os domínios
da política externa devido às diferenças 
inevitáveis de interesses, preocupações e 
visões estratégicas dos Estados-Membros; 
por conseguinte, em termos realistas, a 
UE deve centrar os seus esforços nas 
questões comerciais, de desenvolvimento e
humanitárias, em que poderá acrescentar 
valor;

Or. en

Alteração 53
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 7 
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Proposta de resolução Alteração

7. Assinala, contudo, que a criação do 
SEAE não basta, por si só, para garantir 
plenamente a coerência e consistência da 
política externa da UE, e que é igualmente 
necessário que os Estados-Membros da UE 
superem as suas diferenças de perspectiva 
nas questões essenciais de política externa; 
considera, a este propósito, que é essencial 
que os Estados-Membros da UE não só 
acordem numa estratégia comum em 
matéria de política externa e de segurança, 
mas também apoiem as posições da UE 
com as suas políticas nacionais;

7. Assinala, contudo, que, a par da criação 
do SEAE, para garantir plenamente a 
coerência e eficiência da política comum 
da UE será necessária, em primeiro lugar,
vontade política dos Estados-Membros da 
UE para que superem as suas diferenças de 
perspectiva nas questões essenciais de 
política externa; considera, a este 
propósito, que é essencial que os 
Estados-Membros da UE não só acordem 
numa estratégia comum em matéria de 
política externa e de segurança, mas 
também apoiem as posições da UE com as 
suas políticas nacionais; 

Or. en

Alteração 54
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposta de resolução
N.º 7 

Proposta de resolução Alteração

7. Assinala, contudo, que a criação do 
SEAE não basta, por si só, para garantir 
plenamente a coerência e consistência da 
política externa da UE, e que é igualmente 
necessário que os Estados-Membros da UE 
superem as suas diferenças de perspectiva 
nas questões essenciais de política externa; 
considera, a este propósito, que é essencial 
que os Estados-Membros da UE não só 
acordem numa estratégia comum em 
matéria de política externa e de segurança, 
mas também apoiem as posições da UE 
com as suas políticas nacionais;

7. Assinala, contudo, que a criação do 
SEAE não basta, por si só, para garantir 
plenamente a coerência e consistência da 
política externa da UE, e que é igualmente 
necessário que os Estados-Membros da UE 
superem as suas diferenças de perspectiva 
nas questões essenciais de política externa, 
como as da Rússia, Turquia e Kosovo; 
considera, a este propósito, que é essencial 
que os Estados-Membros da UE não só 
acordem numa estratégia comum em 
matéria de política externa e de segurança, 
mas também ajustem as suas políticas 
nacionais para apoiar orientações, acções 
e posições comuns da UE e evitar acções 
nacionais contrárias aos interesses da 
União;
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Or. en

Alteração 55
Nirj Deva

Proposta de resolução
N.º 7 

Proposta de resolução Alteração

7. Assinala, contudo, que a criação do 
SEAE não basta, por si só, para garantir 
plenamente a coerência e consistência da 
política externa da UE, e que é igualmente 
necessário que os Estados-Membros da UE 
superem as suas diferenças de perspectiva 
nas questões essenciais de política externa; 
considera, a este propósito, que é essencial 
que os Estados-Membros da UE não só
acordem numa estratégia comum em 
matéria de política externa e de segurança,
mas também apoiem as posições da UE 
com as suas políticas nacionais;

7. Assinala, contudo, que a criação do 
SEAE não basta, por si só, para garantir 
plenamente a coerência e consistência da 
política externa da UE, e que é igualmente 
necessário que os Estados-Membros da UE 
superem as suas diferenças de perspectiva 
nas questões essenciais de política externa; 
considera, a este propósito, que é essencial 
que os Estados-Membros da UE acordem 
numa estratégia comum em matéria de 
política externa e de segurança;

Or. en

Alteração 56
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 7 

Proposta de resolução Alteração

7. Assinala, contudo, que a criação do 
SEAE não basta, por si só, para garantir 
plenamente a coerência e consistência da
política externa da UE, e que é igualmente 
necessário que os Estados-Membros da UE 
superem as suas diferenças de perspectiva 
nas questões essenciais de política externa; 
considera, a este propósito, que é essencial 
que os Estados-Membros da UE não só 
acordem numa estratégia comum em 
matéria de política externa e de segurança, 

7. Assinala, contudo, que a criação do 
SEAE não basta, por si só, para garantir 
mais coerência e consistência na política 
externa da UE, e que é igualmente 
necessário que os Estados-Membros da UE 
superem as suas diferenças de perspectiva 
nas questões essenciais de política externa; 
considera, a este propósito, que é essencial 
que os Estados-Membros da UE não só 
acordem numa estratégia comum em 
matéria de política externa e de segurança, 
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mas também apoiem as posições da UE 
com as suas políticas nacionais;

mas também apoiem as posições da UE 
com as suas políticas nacionais;

Or. en

Alteração 57
Hannes Swoboda

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

7-A. Lamenta a este respeito que, em 
vários casos, as declarações de 
representantes individuais ou 
institucionais dos Estados-Membros 
deixaram a sensação de desunião, 
tornando o trabalho da VP/AR 
particularmente difícil. Solicita, pois, aos 
Estados-Membros que se abstenham 
dessas acções e declarações individuais e 
descoordenadas e procurem contribuir 
para uma PESC eficaz e visível;

Or. en

Alteração 58
Hannes Swoboda

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo) 

Proposta de resolução Alteração

7-B. Solicita, por outro lado, à VP/AR que 
faça ouvir claramente as posições da UE, 
reaja de forma célere e visível e confira à 
PESC um perfil claro e específico;

Or. en
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Alteração 59
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 8 

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta que o papel dos representantes 
especiais da UE (REUE) deve consistir 
genericamente em representar e coordenar 
a política da UE para regiões que se 
revistam para ela de um interesse 
específico do ponto de vista estratégico ou 
de segurança, que requeira uma presença 
e visibilidade permanente da UE; entende 
que deve ser estabelecida uma coordenação 
estreita entre os REUE e os departamentos 
pertinentes do SEAE, que as questões 
temáticas importantes, anteriormente a 
cargo de representantes pessoais, devem 
ser objecto de reponderação, e ainda que 
devem ser apresentadas propostas com 
vista à atribuição dessa função a altos 
responsáveis do SEAE ou a REUE; 
considera que é essencial que a definição 
do papel e dos mandatos dos REUE fique 
sujeita a consulta prévia do Parlamento e 
que, nos termos do disposto no artigo 36.º, 
n.º 1, do TUE, sejam apresentadas 
propostas sobre os procedimentos e o 
âmbito das informações e relatórios a 
submeter ao Parlamento pelos REUE;

8. Regista que, com a instituição do SEAE 
em conformidade com o Tratado de 
Lisboa, surge uma nova estrutura; por 
conseguinte, tendo em conta que alguns 
representantes especiais da UE (REUE) 
terminam o seu mandato durante 2011, 
salienta que o papel dos REUE deve,
genericamente, ser revisto; entende que 
deve ser estabelecida uma coordenação 
estreita entre os REUE actuais e os 
departamentos pertinentes do SEAE, que 
as questões temáticas importantes, 
anteriormente a cargo de representantes 
pessoais, devem ser objecto de 
reponderação, e ainda que devem ser 
apresentadas propostas com vista à 
atribuição dessa função a altos 
responsáveis do SEAE ou a REUE; 
considera que é essencial que a definição 
do papel e dos mandatos dos REUE fique 
sujeita a consulta prévia do Parlamento e 
que, nos termos do disposto no artigo 36.º, 
n.º 1, do TUE, sejam apresentadas 
propostas sobre os procedimentos e o 
âmbito das informações e relatórios a 
submeter ao Parlamento pelos REUE;

Or. en

Alteração 60
Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Andrey Kovatchev, Alexander Graf 
Lambsdorff, Ulrike Lunacek

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração

8-A. Recorda a recente declaração da 
VP/AR ao Parlamento, de 8 de Julho de 
2010, sobre a organização básica da 
administração central do SEAE, em que 
se comprometia a criar uma estrutura 
adequada para a gestão de crises e a 
consolidação da paz, na qual as unidades 
pertinentes da Comissão transferidas para 
o SEAE e responsáveis pelo planeamento 
e pela programação da resposta a crises, 
prevenção de conflitos e consolidação da 
paz, e as estruturas da PESD 
trabalhariam em cooperação estreita e 
criando sinergias, ambas sob a 
responsabilidade e autoridade directa da 
VP/AR; recorda igualmente que, na sua 
carta de 7 de Setembro de 2010 à 
Comissão dos Assuntos Externos, a 
VP/AR declarou a sua intenção de criar 
um departamento dedicado a resposta a 
crises e consolidação da paz que ficaria 
em pé de igualdade com outros 
departamentos de gestão de crises, como a 
Direcção da Gestão de Crises e 
Planeamento, a Capacidade Civil de 
Planeamento e de Condução de 
Operações e o Estado-Maior, sendo 
encarregue, entre outras funções, de 
preparar a resposta a crises ao abrigo do 
Instrumento de Estabilidade; espera que a 
VP/AR concretize rapidamente estes 
compromissos; entende que, a fim de 
proporcionar à União estruturas eficazes, 
eficientes e coerentes de gestão de crises e 
consolidação da paz, os diferentes 
departamentos acima referidos devem ser 
reunidos sob a liderança de um só 
director-geral e deve ser criado um 
conselho de gestão de crises no quadro do 
SEAE;

Or. en
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Alteração 61
María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 9 

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que os Tratados lhe conferem a 
prerrogativa de ser consultado nos 
domínios da PESD e da PESD, de as suas 
opiniões serem devidamente tidas em conta 
e de formular recomendações; insta a Vice-
Presidente/Alta Representante a consolidar 
os deveres de consulta e de informação na 
área da acção externa que têm vinculado 
até à data a Comissão e o Conselho; espera 
que o direito de escrutínio democrático do 
Parlamento da programação estratégica 
dos instrumentos de assistência externa da 
UE seja reforçado;

9. Recorda que os Tratados lhe conferem a 
prerrogativa de ser consultado nos 
domínios da PESD e da PESD, de as suas 
opiniões serem devidamente tidas em conta 
e de formular recomendações; insta a Vice-
Presidente/Alta Representante a consolidar 
os deveres de consulta e de informação na 
área da acção externa que têm vinculado 
até à data a Comissão e o Conselho; 
solicita ao Conselho que adopte uma 
abordagem construtiva, no quadro do 
comité de conciliação, dos instrumentos de 
assistência externa, incluindo o 
Instrumento de Estabilidade, 
reconhecendo o direito de escrutínio 
democrático do Parlamento Europeu dos 
documentos estratégicos e planos de 
acção plurianuais, como determina o 
artigo 290.º do TFUE;

Or. en

Alteração 62
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 9 

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que os Tratados lhe conferem a 
prerrogativa de ser consultado nos 
domínios da PESD e da PESD, de as suas 
opiniões serem devidamente tidas em conta 
e de formular recomendações; insta a Vice-
Presidente/Alta Representante a consolidar 
os deveres de consulta e de informação na 
área da acção externa que têm vinculado 

9. Recorda que os Tratados conferem ao 
Parlamento Europeu a prerrogativa de ser 
consultado nos domínios da PESD e da 
PESD, de as suas opiniões serem 
devidamente tidas em conta e de formular 
recomendações; insta a Vice-
Presidente/Alta Representante a consolidar 
os deveres de consulta e de informação na 
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até à data a Comissão e o Conselho; espera 
que o direito de escrutínio democrático do 
Parlamento da programação estratégica dos 
instrumentos de assistência externa da UE 
seja reforçado;

área da acção externa que têm vinculado 
até à data a Comissão e o Conselho; espera 
que o direito de escrutínio democrático do 
Parlamento da programação estratégica dos 
instrumentos de assistência externa da UE 
seja plenamente reconhecido e reforçado;

Or. en

Alteração 63
Roberto Gualtieri

Proposta de resolução
N.º 10 

Proposta de resolução Alteração

10. Reitera a sua posição de que, de acordo
com o preceituado no artigo 218.º, n.º 10, 
do TFUE, o Parlamento deve ser 
plenamente informado nas fases inicial, de 
negociação e final do processo conducente 
à celebração de acordos internacionais; 
espera que a Vice-Presidente/Alta 
Representante lhe preste todas as 
informações relevantes sobre as 
negociações ao longo de todo o processo, 
incluindo as directrizes de negociação e os 
projectos de textos apresentados, e recorda 
que, na declaração sobre responsabilidade 
política, a Vice-Presidente/Alta 
Representante se comprometeu a aplicar 
aos documentos confidenciais da PESC as 
disposições do acordo-quadro sobre 
acordos internacionais; apela ao 
estabelecimento de um "modus operandi" 
eficiente que concilie o respeito pelas 
prerrogativas do Parlamento com a 
confidencialidade necessária; considera 
que é necessário um acordo abrangente 
entre todas as instituições, extensivo a 
todos os organismos da UE, para regular o 
acesso dos deputados ao Parlamento a 
documentos confidenciais;

10. Reitera a sua posição de que, de acordo 
com o preceituado no artigo 218.º, n.º 6, 
do TFUE, é necessário um parecer ou a 
autorização do Parlamento Europeu em 
todos os acordos internacionais, incluindo 
os que dizem respeito principalmente à 
PESC, com a única excepção dos 
documentos que incidem exclusivamente 
sobre a PESC; de acordo com o 
preceituado no artigo 218.º, n.º 10, do 
TFUE, o Parlamento deve ser plenamente 
informado nas fases inicial, de negociação 
e final do processo conducente à 
celebração de acordos internacionais; 
espera que a Vice-Presidente/Alta 
Representante lhe preste todas as 
informações relevantes sobre as 
negociações ao longo de todo o processo, 
incluindo as directrizes de negociação e os 
projectos de textos apresentados, e recorda 
que, na declaração sobre responsabilidade 
política, a Vice-Presidente/Alta 
Representante se comprometeu a aplicar 
aos documentos confidenciais da PESC as 
disposições do acordo-quadro sobre 
acordos internacionais; apela ao 
estabelecimento de um "modus operandi" 
eficiente que concilie o respeito pelas 
prerrogativas do Parlamento com a 
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confidencialidade necessária; considera 
que é necessário um acordo abrangente 
entre todas as instituições, extensivo a 
todos os organismos da UE, para regular o 
acesso dos deputados ao Parlamento a 
documentos confidenciais;

Or. en

Alteração 64
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 11 

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que o Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 
sobre a disciplina orçamental e a boa 
gestão financeira, na sua versão revista, 
deve proporcionar uma maior transparência 
do processo orçamental na área da PESC e 
abordar convenientemente os requisitos de 
informação da autoridade orçamental para 
que esta seja cabal e regularmente inteirada 
dos antecedentes, contexto e incidências 
financeiras das decisões políticas tomadas 
neste domínio de intervenção; entende que 
o Parlamento Europeu deveria receber 
informação adequada antes da adopção de 
mandatos e estratégias na esfera da PESC; 
saúda o apoio expresso pela Vice-
Presidente/Alta Representante em relação 
com a proposta de que todas as missões 
importantes da PESD deveriam estar 
inscritas no orçamento; reafirma a sua 
posição de que, a fim de reforçar a 
legitimidade democrática da PESC, os 
órgãos competentes do Parlamento devem 
ser consultados antes do lançamento de 
missões da PESD e devem poder exercer 
um controlo adequado, nomeadamente do 
financiamento de missões civis no âmbito 
desta última;

11. Salienta que o Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 
sobre a disciplina orçamental e a boa 
gestão financeira, na sua versão revista, 
deve proporcionar uma maior transparência 
do processo orçamental na área da PESC e 
abordar convenientemente os requisitos de 
informação da autoridade orçamental para 
que esta seja cabal e regularmente inteirada 
dos antecedentes, contexto e incidências 
financeiras das decisões políticas tomadas 
neste domínio de intervenção; entende que 
o Parlamento Europeu deveria receber 
informação adequada antes da adopção de 
mandatos e estratégias na esfera da PESC; 
saúda o apoio expresso pela Vice-
Presidente/Alta Representante em relação 
com a proposta de que todas as missões 
importantes da PESD deveriam estar 
inscritas no orçamento; reafirma que os 
órgãos competentes do Parlamento devem 
ser mantidos devidamente informados 
antes do lançamento de missões da PESD;
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Or. en

Alteração 65
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 11 

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que o Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 
sobre a disciplina orçamental e a boa 
gestão financeira, na sua versão revista, 
deve proporcionar uma maior transparência 
do processo orçamental na área da PESC e 
abordar convenientemente os requisitos de 
informação da autoridade orçamental para 
que esta seja cabal e regularmente inteirada 
dos antecedentes, contexto e incidências 
financeiras das decisões políticas tomadas 
neste domínio de intervenção; entende que 
o Parlamento Europeu deveria receber 
informação adequada antes da adopção de 
mandatos e estratégias na esfera da PESC; 
saúda o apoio expresso pela Vice-
Presidente/Alta Representante em relação 
com a proposta de que todas as missões 
importantes da PESD deveriam estar 
inscritas no orçamento; reafirma a sua 
posição de que, a fim de reforçar a 
legitimidade democrática da PESC, os 
órgãos competentes do Parlamento devem 
ser consultados antes do lançamento de 
missões da PESD e devem poder exercer 
um controlo adequado, nomeadamente do 
financiamento de missões civis no âmbito 
desta última;

11. Salienta que o Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 
sobre a disciplina orçamental e a boa 
gestão financeira, na sua versão revista, 
deve proporcionar uma maior transparência 
do processo orçamental na área da PESC e 
abordar convenientemente os requisitos de 
informação da autoridade orçamental para 
que esta seja cabal e regularmente inteirada 
dos antecedentes, contexto e incidências 
financeiras das decisões políticas tomadas 
neste domínio de intervenção; entende que 
o Parlamento Europeu deveria receber 
informação adequada antes da adopção de 
mandatos e estratégias na esfera da PESC; 
saúda o apoio expresso pela Vice-
Presidente/Alta Representante em relação 
com a proposta de que todas as missões 
importantes da PESD deveriam estar 
inscritas no orçamento; reafirma a sua 
posição de que, a fim de reforçar a 
legitimidade democrática da PESC, os 
órgãos competentes do Parlamento devem 
ser consultados antes do lançamento de 
missões da PESD e devem poder exercer 
um controlo adequado, nomeadamente do 
financiamento de missões civis no âmbito 
desta última; salienta que, para cumprir os 
critérios de credibilidade e autodefinição 
previstos no Tratado de Lisboa, é 
necessário afectar recursos financeiros 
adequados aos objectivos da PESC;

Or. en



PE452.878v03-00 40/187 AM\859936PT.doc

PT

Alteração 66
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 11 

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que o Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 
sobre a disciplina orçamental e a boa 
gestão financeira, na sua versão revista, 
deve proporcionar uma maior transparência 
do processo orçamental na área da PESC e 
abordar convenientemente os requisitos de 
informação da autoridade orçamental para 
que esta seja cabal e regularmente inteirada 
dos antecedentes, contexto e incidências 
financeiras das decisões políticas tomadas 
neste domínio de intervenção; entende que 
o Parlamento Europeu deveria receber 
informação adequada antes da adopção de 
mandatos e estratégias na esfera da PESC; 
saúda o apoio expresso pela Vice-
Presidente/Alta Representante em relação 
com a proposta de que todas as missões 
importantes da PESD deveriam estar 
inscritas no orçamento; reafirma a sua 
posição de que, a fim de reforçar a 
legitimidade democrática da PESC, os 
órgãos competentes do Parlamento devem 
ser consultados antes do lançamento de 
missões da PESD e devem poder exercer 
um controlo adequado, nomeadamente do 
financiamento de missões civis no âmbito 
desta última;

11. Salienta que o Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 
sobre a disciplina orçamental e a boa 
gestão financeira, na sua versão revista, 
deve proporcionar uma maior transparência 
do processo orçamental na área da PESC e 
abordar convenientemente os requisitos de 
informação da autoridade orçamental para 
que esta seja cabal e regularmente inteirada 
dos antecedentes, contexto e incidências 
financeiras das decisões políticas tomadas 
neste domínio de intervenção; entende que 
o Parlamento Europeu deveria receber 
informação adequada antes da adopção de 
mandatos e estratégias na esfera da PESC; 
saúda o apoio expresso pela Vice-
Presidente/Alta Representante em relação 
com a proposta de que todas as missões 
importantes da PESD deveriam estar 
inscritas no orçamento mas considera que 
para que haja plena transparência e 
escrutínio democrático, deve haver 
rubricas orçamentais separadas para cada 
missão; reafirma a sua posição de que, a 
fim de reforçar a legitimidade democrática 
da PESC, os órgãos competentes do 
Parlamento devem ser consultados antes do 
lançamento de missões da PESD e devem 
poder exercer um controlo adequado, 
nomeadamente do financiamento de 
missões civis no âmbito desta última;

Or. en
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Alteração 67
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 12 

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que as reuniões regulares 
conjuntas de consulta sobre a PESC devem 
ser complementadas por reuniões 
adicionais a realizar quando seja 
necessário fornecer informação ex-ante; 
sugere, a este propósito, que as reuniões 
devem visar igualmente extrair ilações 
estratégicas e político-militares essenciais, 
com vista a melhorar o planeamento e a 
gestão de futuras missões e a favorecer o 
desenvolvimento de uma abordagem 
prospectiva virada para as necessidades do 
amanhã; recorda também o seu direito a ser 
consultado e a necessidade de ser 
adequadamente informado sobre o 
financiamento urgente de certas iniciativas 
lançadas no âmbito da PESC, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 41.º do 
TUE;

12. Considera que as reuniões regulares 
conjuntas de consulta sobre a PESC devem 
ser complementadas por reuniões 
adicionais a realizar para fornecer 
informação ex-ante; sugere, a este 
propósito, que as reuniões devem visar 
igualmente extrair ilações estratégicas e 
político-militares essenciais, com vista a 
melhorar o planeamento e a gestão de 
futuras missões e a favorecer o 
desenvolvimento de uma abordagem 
prospectiva virada para as necessidades do
amanhã; recorda também o seu direito a ser 
consultado e a necessidade de ser 
adequadamente informado sobre o 
financiamento urgente de certas iniciativas 
lançadas no âmbito da PESC, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 41.º do 
TUE;

Or. en

Alteração 68
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

12-A. Regista a sua obrigação, no âmbito 
do Tratado, de definir, em conjunto com 
os parlamentos nacionais, a organização 
e a promoção de uma cooperação 
interparlamentar efectiva e regular, 
sobretudo no domínio da política externa, 
de segurança e de defesa comum;
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Or. en

Alteração 69
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Proposta de resolução
N.º 13 

Proposta de resolução Alteração

13. Salienta que as acções da PESD devem 
enquadrar-se numa política abrangente 
direccionada para os países e regiões em 
crise; frisa também a necessidade de 
substituir os actuais enfoque e ênfase no 
êxito da projecção das missões da PESD 
por uma maior atenção à sua boa 
execução e ao seu impacto duradouro no 
terreno;

13. Salienta que as acções da PESD devem 
enquadrar-se numa política abrangente 
direccionada para os países e regiões em 
crise onde estão em causa os valores e os 
interesses estratégicos da UE e onde as 
operações da PESD proporcionariam 
verdadeiro valor acrescentado à 
promoção da paz, da estabilidade e do 
Estado de direito; frisa também a 
necessidade de um processo de 
aprendizagem mais rigoroso na avaliação 
do sucesso da execução de cada operação 
e do seu impacto duradouro no terreno;

Or. en

Alteração 70
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13 

Proposta de resolução Alteração

13. Salienta que as acções da PESD devem 
enquadrar-se numa política abrangente 
direccionada para os países e regiões em 
crise; frisa também a necessidade de 
substituir os actuais enfoque e ênfase no 
êxito da projecção das missões da PESD 
por uma maior atenção à sua boa execução 
e ao seu impacto duradouro no terreno;

13. Salienta que as acções da PESD devem 
enquadrar-se numa política abrangente 
direccionada para os países e regiões em 
crise; frisa também a necessidade de 
substituir os actuais enfoque e ênfase no 
êxito da projecção das missões da PESD 
por uma maior atenção à sua boa execução 
e ao seu impacto duradouro no terreno;
apela à VP/AR para que torne a 
prevenção de conflitos, a mediação 



AM\859936PT.doc 43/187 PE452.878v03-00

PT

pacífica de conflitos e a reforma do sector 
da segurança uma prioridade da PESC e 
da PESD; insta a VP/AR a utilizar o 
recém-criado SEAE para introduzir 
avaliações de impacto como procedimento 
normalizado para avaliar 
qualitativamente os vários efeitos em 
matéria de segurança, direitos humanos, 
igualdade de género, bem como os efeitos 
sociais e económicos de cada missão da 
PESD no país ou região onde tem lugar;

Or. en

Alteração 71
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

13-A. Exorta a VP/AR, o Conselho e os 
Estados-Membros a ultrapassarem o 
desequilíbrio entre capacidades de 
planeamento civis e militares no SEAE e 
a aumentarem o número de elementos do 
pessoal dos domínios da justiça, da 
administração civil, das alfândegas e da 
mediação para assegurar a 
disponibilização de conhecimentos 
especializados adequados e suficientes 
para as missões da PESD;

Or. en

Alteração 72
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 14 
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Proposta de resolução Alteração

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE - como missões civis 
ou militares no âmbito da Política 
Comum de Segurança e Defesa (PESD) -
que já estejam a ser implementados no 
terreno ou que possam ser criados na 
sequência de uma situação de crise; 
considera que uma distinção rígida entre 
operações de gestão de crises militares e 
civis, mais do que a realidade no terreno, 
reflecte concepções institucionais 
ultrapassadas e sublinha, por 
conseguinte, o facto de a resposta a crises 
exigir uma combinação de instrumentos 
militares e civis;

Suprimido

Or. en

Alteração 73
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 14 

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE - como missões civis 
ou militares no âmbito da Política Comum 
de Segurança e Defesa (PESD) - que já 
estejam a ser implementados no terreno ou 
que possam ser criados na sequência de 
uma situação de crise; considera que uma 
distinção rígida entre operações de gestão 
de crises militares e civis, mais do que a 
realidade no terreno, reflecte concepções 
institucionais ultrapassadas e sublinha, por 
conseguinte, o facto de a resposta a crises 
exigir uma combinação de instrumentos 

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE - como missões civis 
ou militares no âmbito da Política Comum 
de Segurança e Defesa (PESD) - que já 
estejam a ser implementados no terreno ou 
que possam ser criados na sequência de 
uma situação de crise; entende que uma 
distinção rígida entre operações de gestão 
de crises militares e civis reflecte 
concepções institucionais bastante 
ultrapassadas e que a interacção e a 
cooperação entre civis e militares podem 
responder melhor às realidades no 
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militares e civis; terreno; salienta, por conseguinte, a 
necessidade de uma avaliação sistemática, 
caso a caso, das necessidades a fim de 
assegurar a combinação de instrumentos 
militares e civis mais adequada numa
situação específica;

Or. en

Alteração 74
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 14 

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE – como missões civis 
ou militares no âmbito da Política 
Comum de Segurança e Defesa (PESD) –
que já estejam a ser implementados no 
terreno ou que possam ser criados na 
sequência de uma situação de crise; 
considera que uma distinção rígida entre 
operações de gestão de crises militares e 
civis, mais do que a realidade no terreno, 
reflecte concepções institucionais 
ultrapassadas e sublinha, por 
conseguinte, o facto de a resposta a crises 
exigir uma combinação de instrumentos 
militares e civis;

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE, bem como com os 
esforços de outras organizações 
internacionais;

Or. en

Alteração 75
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 14 
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Proposta de resolução Alteração

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE - como missões civis 
ou militares no âmbito da Política Comum 
de Segurança e Defesa (PESD) - que já 
estejam a ser implementados no terreno ou 
que possam ser criados na sequência de 
uma situação de crise; considera que uma 
distinção rígida entre operações de gestão 
de crises militares e civis, mais do que a 
realidade no terreno, reflecte concepções 
institucionais ultrapassadas e sublinha, por 
conseguinte, o facto de a resposta a crises 
exigir uma combinação de instrumentos 
militares e civis;

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE - como missões civis 
ou militares no âmbito da Política Comum 
de Segurança e Defesa (PESD) - que já 
estejam a ser implementados no terreno ou 
que possam ser criados na sequência de 
uma situação de crise; mantém a sua 
preocupação com as tentativas de utilizar 
forças de combate dos agrupamentos 
tácticos da UE para a resposta a situações 
de catástrofe e recorda que uma utilização 
reforçada das capacidades da PESD, mas 
também do Instrumento de Estabilidade 
da UE para a resposta a situações de 
catástrofe, emergência e reconstrução vão 
limitar e enfraquecer seriamente a 
capacidade da UE para resolver crises 
políticas e participar em operações de 
imposição, manutenção e consolidação da 
paz; considera que em muitos casos uma
distinção demasiado rígida entre operações 
de gestão de crises militares e civis, mais 
do que a realidade no terreno, reflecte 
concepções institucionais ultrapassadas e 
sublinha, por conseguinte, o facto de a 
resposta a crises poder exigir uma 
combinação de instrumentos militares e 
civis; recorda que, embora 16 das 24 
missões da PESD tenham sido de 
natureza civil, sete foram militares e 
apenas uma teve um carácter civil e 
militar; insta a VP/AR a não nomear 
militares como chefes de missões 
puramente civis, como sucedeu no caso da 
missão EULEX;

Or. en
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Alteração 76
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey 
Kovatchev, Krzysztof Lisek

Proposta de resolução
N.º 14 

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE - como missões civis 
ou militares no âmbito da Política Comum 
de Segurança e Defesa (PESD) - que já 
estejam a ser implementados no terreno ou 
que possam ser criados na sequência de 
uma situação de crise; considera que uma 
distinção rígida entre operações de gestão 
de crises militares e civis, mais do que a 
realidade no terreno, reflecte concepções 
institucionais ultrapassadas e sublinha, por 
conseguinte, o facto de a resposta a crises 
exigir uma combinação de instrumentos 
militares e civis;

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE - como missões civis 
ou militares no âmbito da Política Comum 
de Segurança e Defesa (PESD) - que já 
estejam a ser implementados no terreno ou 
que possam ser criados na sequência de 
uma situação de crise; considera que uma 
distinção rígida entre operações de gestão 
de crises militares e civis, mais do que a 
realidade no terreno, reflecte concepções 
institucionais ultrapassadas e sublinha, por 
conseguinte, o facto de a resposta a 
determinadas crises poder exigir uma 
combinação de instrumentos militares e 
civis;

Or. en

Alteração 77
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 14 

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE - como missões civis 
ou militares no âmbito da Política Comum 
de Segurança e Defesa (PESD) - que já 
estejam a ser implementados no terreno ou 
que possam ser criados na sequência de 
uma situação de crise; considera que uma 

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE - como missões civis 
e/ou militares no âmbito da Política 
Comum de Segurança e Defesa (PESD) -
que já estejam a ser implementados no 
terreno ou que possam ser criados na 
sequência de uma situação de crise; 
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distinção rígida entre operações de gestão 
de crises militares e civis, mais do que a 
realidade no terreno, reflecte concepções 
institucionais ultrapassadas e sublinha, por 
conseguinte, o facto de a resposta a crises 
exigir uma combinação de instrumentos 
militares e civis;

considera que uma distinção rígida entre 
operações de gestão de crises militares e 
civis, mais do que a realidade no terreno, 
reflecte concepções institucionais 
ultrapassadas e sublinha, por conseguinte, 
o facto de a resposta a crises exigir uma 
combinação de instrumentos militares e 
civis;

Or. en

Alteração 78
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 14 

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE - como missões civis 
ou militares no âmbito da Política Comum 
de Segurança e Defesa (PESD) - que já 
estejam a ser implementados no terreno ou 
que possam ser criados na sequência de 
uma situação de crise; considera que uma 
distinção rígida entre operações de gestão 
de crises militares e civis, mais do que a 
realidade no terreno, reflecte concepções 
institucionais ultrapassadas e sublinha, por 
conseguinte, o facto de a resposta a crises 
exigir uma combinação de instrumentos 
militares e civis;

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE - como missões civis 
ou militares no âmbito da Política Comum 
de Segurança e Defesa (PESD) - que já 
estejam a ser implementados no terreno ou 
que possam ser criados na sequência de 
uma situação de crise; considera que uma 
distinção rígida entre operações de gestão 
de crises militares e civis, mais do que a 
realidade no terreno, reflecte concepções 
institucionais ultrapassadas e sublinha, por 
conseguinte, o facto de a resposta a crises 
exigir normalmente uma combinação de 
instrumentos militares e civis;

Or. en

Alteração 79
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposta de resolução
N.º 14 
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Proposta de resolução Alteração

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE - como missões civis 
ou militares no âmbito da Política Comum 
de Segurança e Defesa (PESD) - que já 
estejam a ser implementados no terreno ou 
que possam ser criados na sequência de 
uma situação de crise; considera que uma 
distinção rígida entre operações de gestão 
de crises militares e civis, mais do que a 
realidade no terreno, reflecte concepções 
institucionais ultrapassadas e sublinha, por 
conseguinte, o facto de a resposta a crises 
exigir uma combinação de instrumentos 
militares e civis;

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE - como missões civis 
ou militares no âmbito da Política Comum 
de Segurança e Defesa (PESD) - que já 
estejam a ser implementados no terreno ou 
que possam ser criados na sequência de 
uma situação de crise; considera que uma 
distinção rígida entre operações de gestão 
de crises militares e civis, mais do que a 
realidade no terreno, reflecte concepções 
institucionais ultrapassadas e sublinha, por 
conseguinte, o facto de a resposta a crises 
poder exigir uma combinação de 
instrumentos militares e civis;

Or. en

Alteração 80
Nirj Deva

Proposta de resolução
N.º 14 

Proposta de resolução Alteração

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE - como missões civis 
ou militares no âmbito da Política Comum 
de Segurança e Defesa (PESD) - que já 
estejam a ser implementados no terreno ou 
que possam ser criados na sequência de 
uma situação de crise; considera que uma 
distinção rígida entre operações de gestão 
de crises militares e civis, mais do que a 
realidade no terreno, reflecte concepções 
institucionais ultrapassadas e sublinha, por 
conseguinte, o facto de a resposta a crises 
exigir uma combinação de instrumentos 
militares e civis;

14. Destaca a necessidade de se garantir a 
perfeita coordenação entre as respostas da 
UE a situações de catástrofe e outros 
instrumentos da UE - como missões civis 
ou militares no âmbito da Política Comum 
de Segurança e Defesa (PESD) - que já 
estejam a ser implementados no terreno ou 
que possam ser criados na sequência de 
uma situação de crise; considera que uma 
distinção rígida entre operações de gestão 
de crises militares e civis, mais do que a 
realidade no terreno, reflecte concepções 
institucionais ultrapassadas e sublinha, por 
conseguinte, o facto de a resposta a crises 
exigir uma combinação de instrumentos 
militares e civis, com base num 
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entendimento aprofundado das ligações 
entre segurança e desenvolvimento;

Or. en

Alteração 81
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

14-A. Recorda a necessidade da criação 
de uma força de protecção civil da União, 
baseada no Mecanismo de Protecção Civil 
da União já existente, ao qual a Comissão 
recorreu em várias ocasiões e que deve ser 
capaz de actuar fora da UE, sempre que 
necessário;

Or. en

Alteração 82
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

14-A. Salienta que as catástrofes não 
podem conduzir ao destacamento nem à 
transferência de forças militares dentro 
ou fora da UE; em vez disso, devem ser 
disponibilizados os recursos necessários 
para que as forças de protecção civis 
executem a missão de uma forma 
adequada e autónoma; sublinha, além 
disso, que a cooperação civil e militar 
implica o risco imprevisível de serem 
utilizados civis para cumprir objectivos 
militares, com consequências 
significativas: aos olhos da população 
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local, esses civis abdicam do seu estatuto 
neutral e puramente humanitário; por 
este motivo, as operações civis e militares 
devem manter-se rigorosamente 
separadas em todas as regiões;

Or. en

Alteração 83
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 15 

Proposta de resolução Alteração

15. Considera como prioridades 
estratégicas da UE o reforço das parcerias 
internacionais no domínio da gestão de 
crises e do diálogo com os outros grandes 
actores neste domínio – como a ONU, a 
NATO, a União Africana (UA) e a OSCE 
e países terceiros como os EUA, a 
Turquia, a Noruega e o Canadá –, a 
sincronização de acções e a partilha de 
informação e de recursos nos domínios da 
manutenção e da consolidação da paz, 
incluindo a cooperação na gestão de 
crises e, em particular, no domínio da 
segurança marítima, bem como a luta 
contra o terrorismo ao abrigo do direito 
internacional;

Suprimido

Or. en

Alteração 84
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Lisek

Proposta de resolução
N.º 15 
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Proposta de resolução Alteração

15. Considera como prioridades 
estratégicas da UE o reforço das parcerias 
internacionais no domínio da gestão de 
crises e do diálogo com os outros grandes 
actores neste domínio – como a ONU, a
NATO, a União Africana (UA) e a OSCE 
e países terceiros como os EUA, a 
Turquia, a Noruega e o Canadá –, a 
sincronização de acções e a partilha de 
informação e de recursos nos domínios da 
manutenção e da consolidação da paz,
incluindo a cooperação na gestão de 
crises e, em particular, no domínio da 
segurança marítima, bem como a luta 
contra o terrorismo ao abrigo do direito 
internacional;

15. Considera como prioridades 
estratégicas da UE o reforço das parcerias 
internacionais no domínio da gestão de 
crises e do diálogo com os outros grandes 
actores neste domínio – sejam eles 
organizações mundiais ou regionais ou
países terceiros –, a partilha de informação 
e de recursos, bem como a coordenação de 
acções, sempre que seja pertinente nos 
domínios da manutenção e da consolidação 
da paz;

Or. en

Alteração 85
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 15 

Proposta de resolução Alteração

15. Considera como prioridades 
estratégicas da UE o reforço das parcerias 
internacionais no domínio da gestão de 
crises e do diálogo com os outros grandes 
actores neste domínio – como a ONU, a 
NATO, a União Africana (UA) e a OSCE e 
países terceiros como os EUA, a Turquia, a 
Noruega e o Canadá –, a sincronização de 
acções e a partilha de informação e de 
recursos nos domínios da manutenção e da 
consolidação da paz, incluindo a 
cooperação na gestão de crises e, em 
particular, no domínio da segurança 
marítima, bem como a luta contra o 
terrorismo ao abrigo do direito 
internacional;

15. Considera como prioridades 
estratégicas da UE a complementação de 
organizações como a NATO com uma 
divisão mais clara do trabalho entre 
actividades civis e militares, assim como o 
reforço do diálogo com os outros grandes 
actores neste domínio – como a ONU, a 
União Africana (UA) e a OSCE e países 
terceiros como os EUA, a Turquia, a 
Noruega e o Canadá –, a sincronização de 
acções e a partilha de informação e de 
recursos nos domínios da consolidação da 
paz, incluindo a cooperação na gestão de 
crises e, em particular, no domínio da 
segurança marítima, bem como a luta 
contra o terrorismo ao abrigo do direito 
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internacional;

Or. en

Alteração 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposta de resolução
N.º 15 

Proposta de resolução Alteração

15. Considera como prioridades 
estratégicas da UE o reforço das parcerias 
internacionais no domínio da gestão de 
crises e do diálogo com os outros grandes 
actores neste domínio – como a ONU, a 
NATO, a União Africana (UA) e a OSCE e 
países terceiros como os EUA, a Turquia, a 
Noruega e o Canadá –, a sincronização de 
acções e a partilha de informação e de 
recursos nos domínios da manutenção e da 
consolidação da paz, incluindo a 
cooperação na gestão de crises e, em 
particular, no domínio da segurança 
marítima, bem como a luta contra o 
terrorismo ao abrigo do direito 
internacional;

15. Considera como prioridades 
estratégicas da UE o reforço das parcerias 
internacionais no domínio da gestão de 
crises e do diálogo com os outros grandes 
actores neste domínio – como a ONU, a 
NATO, a União Africana (UA) e a OSCE e 
países terceiros como os EUA, a Turquia, a 
Noruega e o Canadá; sublinha a 
necessidade de sincronização de acções e a 
partilha de informação e de recursos nos 
domínios da manutenção e da consolidação 
da paz, no domínio da segurança marítima, 
bem como a luta contra o terrorismo ao 
abrigo do direito internacional;

Or. en

Alteração 87
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 15 

Proposta de resolução Alteração

15. Considera como prioridades 
estratégicas da UE o reforço das parcerias 
internacionais no domínio da gestão de 
crises e do diálogo com os outros grandes 
actores neste domínio – como a ONU, a 

15. Considera como prioridades 
estratégicas da UE o reforço das parcerias 
internacionais no domínio da gestão de 
crises e do diálogo com os outros grandes 
actores neste domínio – como a ONU, a 



PE452.878v03-00 54/187 AM\859936PT.doc

PT

NATO, a União Africana (UA) e a OSCE e 
países terceiros como os EUA, a Turquia, 
a Noruega e o Canadá –, a sincronização 
de acções e a partilha de informação e de 
recursos nos domínios da manutenção e da 
consolidação da paz, incluindo a 
cooperação na gestão de crises e, em 
particular, no domínio da segurança 
marítima, bem como a luta contra o 
terrorismo ao abrigo do direito 
internacional;

NATO, a União Africana (UA) e a OSCE –
a sincronização de acções, a melhoria do 
alerta rápido, o intercâmbio de melhores 
práticas de informação e de recursos nos 
domínios da manutenção e da consolidação 
da paz, incluindo a cooperação na gestão 
de crises e, em particular, no domínio da 
segurança marítima, bem como a luta 
contra o terrorismo ao abrigo do direito 
internacional;

Or. en

Alteração 88
Marietta Giannakou

Proposta de resolução
N.º 15 

Proposta de resolução Alteração

15. Considera como prioridades 
estratégicas da UE o reforço das parcerias 
internacionais no domínio da gestão de 
crises e do diálogo com os outros grandes 
actores neste domínio – como a ONU, a 
NATO, a União Africana (UA) e a OSCE e 
países terceiros como os EUA, a Turquia, a 
Noruega e o Canadá –, a sincronização de 
acções e a partilha de informação e de 
recursos nos domínios da manutenção e da 
consolidação da paz, incluindo a 
cooperação na gestão de crises e, em 
particular, no domínio da segurança 
marítima, bem como a luta contra o 
terrorismo ao abrigo do direito 
internacional;

15. Considera como prioridades 
importantes da UE o reforço das parcerias 
internacionais no domínio da gestão de 
crises e do diálogo com os outros grandes 
actores neste domínio – como a ONU, a 
NATO, a União Africana (UA) e a OSCE e 
países terceiros como os EUA, a Turquia, a 
Noruega e o Canadá –, a sincronização de 
acções e a partilha de informação e de 
recursos nos domínios da manutenção e da 
consolidação da paz, incluindo a 
cooperação na gestão de crises e, em 
particular, no domínio da segurança 
marítima, bem como a luta contra o 
terrorismo ao abrigo do direito 
internacional;

Or. en
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Alteração 89
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 15 

Proposta de resolução Alteração

15. Considera como prioridades 
estratégicas da UE o reforço das parcerias 
internacionais no domínio da gestão de 
crises e do diálogo com os outros grandes 
actores neste domínio – como a ONU, a 
NATO, a União Africana (UA) e a OSCE e 
países terceiros como os EUA, a Turquia, a 
Noruega e o Canadá –, a sincronização de 
acções e a partilha de informação e de 
recursos nos domínios da manutenção e da 
consolidação da paz, incluindo a 
cooperação na gestão de crises e, em 
particular, no domínio da segurança 
marítima, bem como a luta contra o 
terrorismo ao abrigo do direito 
internacional;

15. Considera como prioridades 
estratégicas da UE o reforço das parcerias 
internacionais no domínio da gestão de 
crises e do diálogo com os outros grandes 
actores neste domínio – como a ONU, a 
NATO, a União Africana (UA) e a OSCE e 
países terceiros como os EUA, a Turquia, a 
Noruega e o Canadá –, a sincronização de 
acções e a partilha de informação e de 
recursos nos domínios da manutenção e da 
consolidação da paz, incluindo a 
cooperação na gestão de crises e, em 
particular, no domínio da segurança 
marítima, bem como a luta contra o 
terrorismo ao abrigo do direito 
internacional; realça a necessidade de a 
UE estar devidamente representada no 
Conselho de Segurança da ONU, 
redistribuindo numa fase posterior os 
lugares actualmente atribuídos aos seus 
Estados-Membros, e de utilizar o seu
poder para iniciar a reforma e o 
alargamento do Conselho de Segurança 
da ONU, tornando-o mais representativo, 
e de aumentar a sua legitimidade e 
eficácia;

Or. en

Alteração 90
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

15-A. Salienta que a criação do SEAE 
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proporciona à UE uma oportunidade 
única de materializar os seus 
compromissos em matéria de prevenção 
de conflitos e consolidação da paz, com 
particular referência ao Programa de 
Gotemburgo, e ampliar ainda mais a 
capacidade da UE de prevenir conflitos 
como alternativa à gestão de crises; para 
este efeito, sublinha a importância da 
colocação da Direcção da Prevenção de 
Conflitos e da Política de Segurança em 
pé de igualdade com outras direcções 
dotando-a de forma adequada para a 
programação política, reforçando as 
ligações com os departamentos 
geográficos e instituindo relações formais 
com os grupos de trabalho pertinentes do 
Conselho; considera que a separação 
existente entre a estrutura de gestão de 
crises e a Direcção da Prevenção de 
Conflitos e da Política de Segurança deve 
também ser reanalisada;

Or. en

Alteração 91
Nirj Deva

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

15-A. Considera que segundo o Índice de 
Estados Fracassados de 2010 do Fundo 
para a Paz estima que existam 
actualmente 38 Estados frágeis em todo o 
mundo, o que afecta, segundo o Banco 
Mundial, mais de mil milhões de pessoas, 
e considera, como tal, que a UE deve 
elaborar uma estratégia mais ampla na 
utilização dos seus instrumentos de acção 
externa para a promoção da construção 
de Estados democráticos;

Or. en
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Alteração 92
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 16 

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha a necessidade de se evitar 
que, no domínio do aprovisionamento 
energético, a UE fique numa situação de 
dependência de países terceiros, que 
minaria a independência da sua política 
externa; recorda a necessidade urgente de 
fazer face aos desafios energéticos 
mediante a implementação de uma 
política europeia externa comum em 
matéria de energia com base na 
diversificação dos fornecedores de 
energia; exorta, a este propósito, a Vice-
Presidente/Alta Representante a seguir 
com determinação as recomendações do 
Parlamento no sentido do 
desenvolvimento de uma política coerente 
e coordenada, em particular promovendo 
a coesão da UE num clima de diálogo 
construtivo com os fornecedores de 
energia, especialmente com a Rússia e os 
países de trânsito;

Suprimido

Or. en

Alteração 93
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 16 

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha a necessidade de se evitar 
que, no domínio do aprovisionamento 
energético, a UE fique numa situação de 
dependência de países terceiros, que 

16. Sublinha a importância da 
consistência e coerência da acção externa 
da UE no domínio da energia e salienta 
que o conceito de segurança energética 
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minaria a independência da sua política 
externa; recorda a necessidade urgente de 
fazer face aos desafios energéticos 
mediante a implementação de uma política 
europeia externa comum em matéria de 
energia com base na diversificação dos 
fornecedores de energia; exorta, a este 
propósito, a Vice-Presidente/Alta 
Representante a seguir com determinação 
as recomendações do Parlamento no 
sentido do desenvolvimento de uma 
política coerente e coordenada, em 
particular promovendo a coesão da UE 
num clima de diálogo construtivo com os 
fornecedores de energia, especialmente 
com a Rússia e os países de trânsito;

está estreitamente associado à segurança 
do aprovisionamento; recorda, assim, a 
necessidade urgente de fazer face aos 
desafios energéticos mediante a 
implementação de uma política europeia 
externa comum em matéria de energia com 
base numa melhor coordenação das 
políticas dos Estados-Membros neste 
domínio e na diversificação dos 
fornecedores de energia; saúda a decisão 
do Conselho Europeu de convidar a 
Comissão a apresentar, até Junho de 
2011, uma comunicação relativa à 
segurança do aprovisionamento e à 
cooperação internacional destinada a 
melhorar a consistência e a coerência da 
acção externa da UE no domínio da 
energia; exorta, a este propósito, a Vice-
Presidente/Alta Representante a seguir com 
determinação as recomendações do 
Parlamento no sentido do desenvolvimento 
de uma política coerente e coordenada, em 
particular promovendo a coesão da UE 
num clima de diálogo construtivo com os 
fornecedores de energia, especialmente 
com a Rússia e os países de trânsito;

Or. en

Alteração 94
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 16 

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha a necessidade de se evitar 
que, no domínio do aprovisionamento 
energético, a UE fique numa situação de 
dependência de países terceiros, que 
minaria a independência da sua política 
externa; recorda a necessidade urgente de 
fazer face aos desafios energéticos 
mediante a implementação de uma política 
europeia externa comum em matéria de 

16. Alerta para o risco de, no domínio do 
aprovisionamento energético, a UE ficar 
numa situação de total dependência de 
países terceiros; recorda a necessidade 
urgente de fazer face aos desafios 
energéticos mediante a implementação de 
uma política europeia externa comum em 
matéria de energia com base na 
diversificação dos fornecedores de energia; 



AM\859936PT.doc 59/187 PE452.878v03-00

PT

energia com base na diversificação dos 
fornecedores de energia; exorta, a este 
propósito, a Vice-Presidente/Alta 
Representante a seguir com determinação 
as recomendações do Parlamento no 
sentido do desenvolvimento de uma 
política coerente e coordenada, em 
particular promovendo a coesão da UE 
num clima de diálogo construtivo com os 
fornecedores de energia, especialmente 
com a Rússia e os países de trânsito;

exorta, a este propósito, a Vice-
Presidente/Alta Representante a seguir com 
determinação as recomendações do 
Parlamento no sentido do desenvolvimento 
de uma política coerente e coordenada, em 
particular promovendo a coesão da UE 
num clima de diálogo construtivo com os 
fornecedores de energia, especialmente 
com a Rússia e os países de trânsito;

Or. en

Alteração 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposta de resolução
N.º 16 

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha a necessidade de se evitar 
que, no domínio do aprovisionamento 
energético, a UE fique numa situação de 
dependência de países terceiros, que 
minaria a independência da sua política 
externa; recorda a necessidade urgente de 
fazer face aos desafios energéticos 
mediante a implementação de uma política 
europeia externa comum em matéria de 
energia com base na diversificação dos 
fornecedores de energia; exorta, a este 
propósito, a Vice-Presidente/Alta 
Representante a seguir com determinação 
as recomendações do Parlamento no 
sentido do desenvolvimento de uma 
política coerente e coordenada, em 
particular promovendo a coesão da UE 
num clima de diálogo construtivo com os 
fornecedores de energia, especialmente 
com a Rússia e os países de trânsito;

16. Sublinha a necessidade de assegurar 
que, no domínio do aprovisionamento 
energético, a UE não fique demasiado 
dependente de países terceiros o que pode, 
em última análise, minar a independência 
da sua política externa; recorda a 
necessidade urgente de fazer face aos 
desafios energéticos mediante a 
implementação de uma política europeia 
externa comum em matéria de energia com 
base na diversificação dos fornecedores de 
energia; exorta, a este propósito, a Vice-
Presidente/Alta Representante a seguir com 
determinação as recomendações do 
Parlamento no sentido do desenvolvimento 
de uma política coerente e coordenada, em 
particular promovendo a coesão da UE 
num clima de diálogo construtivo com os 
fornecedores de energia, especialmente 
com a Rússia e os países de trânsito;

Or. en
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Alteração 96
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 16 

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha a necessidade de se evitar 
que, no domínio do aprovisionamento 
energético, a UE fique numa situação de 
dependência de países terceiros, que 
minaria a independência da sua política 
externa; recorda a necessidade urgente de 
fazer face aos desafios energéticos 
mediante a implementação de uma política 
europeia externa comum em matéria de 
energia com base na diversificação dos 
fornecedores de energia; exorta, a este 
propósito, a Vice-Presidente/Alta 
Representante a seguir com determinação 
as recomendações do Parlamento no 
sentido do desenvolvimento de uma 
política coerente e coordenada, em 
particular promovendo a coesão da UE 
num clima de diálogo construtivo com os 
fornecedores de energia, especialmente 
com a Rússia e os países de trânsito;

16. Sublinha a necessidade de se evitar 
que, no domínio do aprovisionamento 
energético, a UE e os Estados-Membros 
fiquem numa situação de dependência de 
países terceiros; recorda a necessidade 
urgente de fazer face aos desafios 
energéticos mediante a implementação de 
uma política europeia externa mais 
coordenada em matéria de energia com 
base na diversificação dos fornecedores de 
energia; exorta, a este propósito, a Vice-
Presidente/Alta Representante a seguir com 
determinação as recomendações do 
Parlamento no sentido do desenvolvimento 
de uma política coerente e coordenada, em 
particular promovendo um diálogo 
construtivo com os fornecedores de 
energia, especialmente com a Rússia e os 
países de trânsito;

Or. en

Alteração 97
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 16 

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha a necessidade de se evitar 
que, no domínio do aprovisionamento 
energético, a UE fique numa situação de 
dependência de países terceiros, que 
minaria a independência da sua política 
externa; recorda a necessidade urgente de 
fazer face aos desafios energéticos 

16. Sublinha a necessidade de se evitar 
que, no domínio do aprovisionamento 
energético, a UE fique numa situação de 
dependência de países terceiros, que 
minaria a independência da sua política 
externa; recorda a necessidade urgente de 
fazer face aos desafios energéticos 
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mediante a implementação de uma política 
europeia externa comum em matéria de 
energia com base na diversificação dos 
fornecedores de energia; exorta, a este 
propósito, a Vice-Presidente/Alta 
Representante a seguir com determinação 
as recomendações do Parlamento no 
sentido do desenvolvimento de uma 
política coerente e coordenada, em 
particular promovendo a coesão da UE 
num clima de diálogo construtivo com os 
fornecedores de energia, especialmente 
com a Rússia e os países de trânsito;

mediante a implementação de uma política 
europeia externa comum em matéria de 
energia com base na diversificação dos 
fornecedores de energia, na execução de 
projectos de infra-estruturas de energia, 
como o gasoduto Nabucco, e no incentivo 
aos países vizinhos para que aceitem as 
suas regras pertinentes no âmbito do 
mercado interno da energia; exorta, a este 
propósito, a Vice-Presidente/Alta 
Representante a seguir com determinação 
as recomendações do Parlamento no 
sentido do desenvolvimento de uma 
política coerente e coordenada, em 
particular promovendo a coesão da UE 
num clima de diálogo construtivo com os 
fornecedores de energia, especialmente 
com a Rússia e os países de trânsito; 

Or. en

Alteração 98
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 16 

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha a necessidade de se evitar 
que, no domínio do aprovisionamento 
energético, a UE fique numa situação de 
dependência de países terceiros, que 
minaria a independência da sua política 
externa; recorda a necessidade urgente de 
fazer face aos desafios energéticos 
mediante a implementação de uma política 
europeia externa comum em matéria de 
energia com base na diversificação dos 
fornecedores de energia; exorta, a este 
propósito, a Vice-Presidente/Alta 
Representante a seguir com determinação 
as recomendações do Parlamento no 

16. Sublinha a necessidade de se evitar 
que, no domínio do aprovisionamento 
energético, a UE fique numa situação de 
dependência de países terceiros, que 
minaria a independência da sua política 
externa; recorda a necessidade urgente de 
fazer face aos desafios energéticos 
mediante a promoção das fontes de 
energia renováveis e autóctones, 
completando um verdadeiro mercado 
interno da energia, e a implementação de 
uma política europeia externa comum em 
matéria de energia com base na 
diversificação dos fornecedores de energia; 
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sentido do desenvolvimento de uma 
política coerente e coordenada, em 
particular promovendo a coesão da UE 
num clima de diálogo construtivo com os 
fornecedores de energia, especialmente 
com a Rússia e os países de trânsito;

exorta, a este propósito, a Vice-
Presidente/Alta Representante a seguir com 
determinação as recomendações do 
Parlamento no sentido do desenvolvimento 
de uma política coerente e coordenada, em 
particular promovendo a coesão da UE 
num clima de diálogo construtivo com os 
fornecedores de energia, especialmente 
com a Rússia e os países de trânsito;

Or. en

Alteração 99
Charles Tannock, em nome do Grupo ECR

Proposta de resolução
N.º 16 

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha a necessidade de se evitar 
que, no domínio do aprovisionamento 
energético, a UE fique numa situação de 
dependência de países terceiros, que 
minaria a independência da sua política 
externa; recorda a necessidade urgente de 
fazer face aos desafios energéticos 
mediante a implementação de uma política 
europeia externa comum em matéria de 
energia com base na diversificação dos 
fornecedores de energia; exorta, a este 
propósito, a Vice-Presidente/Alta 
Representante a seguir com determinação 
as recomendações do Parlamento no 
sentido do desenvolvimento de uma 
política coerente e coordenada, em 
particular promovendo a coesão da UE 
num clima de diálogo construtivo com os 
fornecedores de energia, especialmente 
com a Rússia e os países de trânsito; 

16. Sublinha a necessidade de se evitar 
que, no domínio do aprovisionamento 
energético, a UE fique numa situação de 
dependência de países terceiros, que 
minaria a independência da sua política 
externa; recorda a necessidade urgente de 
fazer face aos desafios energéticos 
mediante a implementação de uma política 
europeia externa comum em matéria de 
energia com base na diversificação dos 
fornecedores de energia; exorta, a este 
propósito, a Vice-Presidente/Alta 
Representante a seguir com determinação 
as recomendações do Parlamento no 
sentido do desenvolvimento de uma 
política coerente e coordenada, em 
particular promovendo a coesão da UE 
num clima de diálogo construtivo com os 
fornecedores de energia, especialmente 
com a Rússia e os países de trânsito; 
manifesta o seu desagrado com o facto de 
a Comissão não estar suficientemente 
determinada a facilitar a construção do 
gasoduto Nabucco ou de outras 
alternativas viáveis de corredores 
meridionais, como o Whitestream; 
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lamenta que os Estados-Membros estejam 
activamente empenhados em apoiar 
iniciativas que, na verdade, são 
concorrentes dos esforços destinados a 
proteger e a diversificar as fontes de 
aprovisionamento energético;

Or. en

Alteração 100
Krzysztof Lisek

Proposta de resolução
N.º 16 

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha a necessidade de se evitar 
que, no domínio do aprovisionamento 
energético, a UE fique numa situação de 
dependência de países terceiros, que 
minaria a independência da sua política 
externa; recorda a necessidade urgente de 
fazer face aos desafios energéticos 
mediante a implementação de uma política 
europeia externa comum em matéria de 
energia com base na diversificação dos 
fornecedores de energia; exorta, a este 
propósito, a Vice-Presidente/Alta 
Representante a seguir com determinação 
as recomendações do Parlamento no 
sentido do desenvolvimento de uma 
política coerente e coordenada, em 
particular promovendo a coesão da UE 
num clima de diálogo construtivo com os 
fornecedores de energia, especialmente 
com a Rússia e os países de trânsito;

16. Sublinha a necessidade de se evitar 
que, no domínio do aprovisionamento 
energético, a UE fique numa situação de 
dependência de países terceiros, que 
minaria a independência da sua política 
externa; recorda a necessidade urgente de 
fazer face aos desafios energéticos 
mediante a implementação de uma política 
europeia externa comum em matéria de 
energia com base na diversificação dos 
fornecedores de energia; exorta, a este 
propósito, a Vice-Presidente/Alta 
Representante a seguir com determinação 
as recomendações do Parlamento no 
sentido do desenvolvimento de uma 
política coerente e coordenada, em 
particular promovendo a coesão da UE 
num clima de diálogo construtivo com os 
fornecedores de energia, especialmente 
com a Rússia e os países de trânsito; a 
segurança energética deve também 
reflectir-se plenamente no alargamento e 
na política de vizinhança da UE, 
nomeadamente através do diálogo político 
e de uma cooperação prática com 
parceiros como a Turquia e a Ucrânia;

Or. en
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Alteração 101
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

16-A. Sublinha a necessidade de 
coordenar a preparação de medidas para
fazer face a ameaças pouco 
convencionais, como as ciberameaças; 
insta a Comissão e o Conselho a 
efectuarem uma análise aprofundada das 
ameaças e das necessidades neste 
domínio, que resulte numa estratégia de 
cibersegurança europeia ampla e 
multidimensional, que deve incluir planos 
de emergência para eventuais 
ciberataques;

Or. en

Alteração 102
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

16-A. Insta a VP/AR e os 
Estados-Membros da UE a incluírem 
referências às Resoluções 1325 e 1820 do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas em decisões do Conselho e 
mandatos de missões relacionados com a 
PESD e a zelarem por que todas as 
missões da PESD tenham pelo menos um 
conselheiro responsável pela igualdade de 
género e um plano de acção sobre o 
cumprimento dos objectivos das 
Resoluções 1325 e 1820; exorta a VP/AR, 
os Estados-Membros da UE e os chefes de 
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missão a transformarem a cooperação e a 
consulta com organizações locais de 
protecção das mulheres em elementos 
habituais de cada missão;

Or. en

Alteração 103
Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

16-A. Assinala que a cooperação no 
domínio do aprovisionamento energético 
com países terceiros tem de assentar nos 
princípios da cooperação e da 
transparência e na importância da 
reciprocidade; salienta que o 
aprovisionamento energético não pode ser 
garantido pelo recurso a meios militares;

Or. en

Alteração 104
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

16-A. Sublinha que a política externa 
europeia deve ter presente a dimensão 
externa do espaço europeu de liberdade, 
segurança e justiça; reitera a importância 
de gerir ordenadamente os fluxos 
migratórios; considera essencial 
assegurar a colaboração entre os países 
de origem e de trânsito e promover uma 
atitude de verdadeira cooperação entre 
eles através da aplicação de uma política 
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de condicionalidade positiva;

Or. es

Alteração 105
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 17 

Proposta de resolução Alteração

17. Reitera a sua posição de que a UE deve 
reforçar a sua posição de liderança no 
domínio da governação global do clima e 
desenvolver mais um diálogo com outros 
actores fundamentais como as potências 
emergentes (China, Brasil, e Índia), a 
Rússia, os Estados Unidos e os países em 
desenvolvimento, atendendo a que as 
alterações climáticas se tornaram um 
elemento essencial das relações 
internacionais;

17. Reitera a sua posição de que a UE deve 
reforçar a sua posição de liderança no 
domínio da governação global do clima e 
integrar sistematicamente a questão das 
alterações climáticas em todas as políticas 
externas e de cooperação para o 
desenvolvimento; tendo em conta que as 
alterações climáticas se tornaram um 
elemento essencial das relações 
internacionais, sendo cada vez mais 
identificadas como uma grande ameaça à 
segurança e à estabilidade internacionais, 
apoia o diálogo com outros actores 
fundamentais como os Estados Unidos, a 
Rússia, as potências emergentes (China, 
Brasil, Índia), os países em 
desenvolvimento e os países mais 
afectados;

Or. en

Alteração 106
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 17 

Proposta de resolução Alteração

17. Reitera a sua posição de que a UE deve 
reforçar a sua posição de liderança no 
domínio da governação global do clima e 

17. Reitera a sua posição de que a UE deve 
reforçar a sua posição de liderança no 
domínio da governação global do clima e 
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desenvolver mais um diálogo com outros 
actores fundamentais como as potências 
emergentes (China, Brasil, e Índia), a 
Rússia, os Estados Unidos e os países em 
desenvolvimento, atendendo a que as 
alterações climáticas se tornaram um 
elemento essencial das relações 
internacionais;

desenvolver mais um diálogo com outros 
actores fundamentais como as potências 
emergentes (China, Brasil, e Índia), a 
Rússia, os Estados Unidos e os países em 
desenvolvimento, atendendo a que as 
alterações climáticas se tornaram um 
elemento essencial das relações 
internacionais e que é necessário um 
amplo acordo internacional para as 
enfrentar;

Or. en

Alteração 107
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 17 

Proposta de resolução Alteração

17. Reitera a sua posição de que a UE deve 
reforçar a sua posição de liderança no 
domínio da governação global do clima e 
desenvolver mais um diálogo com outros 
actores fundamentais como as potências 
emergentes (China, Brasil, e Índia), a 
Rússia, os Estados Unidos e os países em 
desenvolvimento, atendendo a que as 
alterações climáticas se tornaram um 
elemento essencial das relações 
internacionais;

17. Reitera a sua posição de que a UE deve 
reforçar a sua posição de liderança no 
domínio da governação global do clima e 
desenvolver mais um diálogo com outros 
actores fundamentais como as potências 
emergentes (China, Brasil, e Índia), a 
Rússia, os Estados Unidos e os países em 
desenvolvimento, atendendo a que as 
alterações climáticas se tornaram um 
elemento essencial das relações 
internacionais; apela também à Comissão 
a que efectue uma avaliação 
multidisciplinar do impacto das alterações 
nas migrações, do modo como esse 
impacto afecta a Europa e da forma como 
a UE pode contribuir para mitigar os 
efeitos das alterações climáticas ou da 
degradação ambiental nas populações e 
nos países afectados; solicita à Comissão 
e ao Conselho que elaborem uma 
estratégia coerente para abordar o 
impacto das alterações climáticas nas 
vidas das populações afectadas e nos 
países mais expostos aos riscos;
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Or. en

Alteração 108
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 18 

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que uma política externa 
coerente da UE deve conceder prioridade 
absoluta à promoção da democracia, visto 
que uma sociedade democrática é a base do 
respeito dos direitos humanos; pensa que a 
nova estrutura institucional da UE, com 
especial referência ao SEAE, oferece a 
oportunidade de reforçar a coerência e a 
eficácia da UE neste domínio; reitera a 
inabalável determinação do Parlamento 
Europeu e lembra os seus esforços de longa 
data para defender os direitos humanos e a 
democracia no mundo através das relações 
bilaterais com países terceiros e da 
participação activa em fóruns
internacionais, bem como do apoio às 
organizações internacionais e locais da 
sociedade civil;

18. Considera que uma política e uma 
acção externas coerentes da UE devem
conceder prioridade absoluta à promoção 
da democracia, do Estado de direito e da 
boa governação, visto que uma sociedade 
democrática é a base do respeito dos 
direitos humanos; pensa que a nova 
estrutura institucional da UE, com especial 
referência ao SEAE, oferece a 
oportunidade de reforçar a coerência e a 
eficácia da UE neste domínio; exorta a 
VP/AR a promover de forma proactiva o 
compromisso de países terceiros com o 
respeito dos direitos humanos, bem como 
a manifestar-se contra os abusos desses 
direitos e a não se abster de tomar 
medidas adequadas em caso de violação
dos direitos humanos, em particular dos 
direitos das mulheres, que representam a 
maioria da população mundial; reitera a 
inabalável determinação do Parlamento 
Europeu e lembra os seus esforços de longa 
data para defender os direitos das 
mulheres, os direitos humanos e a 
democracia no mundo através das relações 
bilaterais com países terceiros e da 
participação activa em fóruns
internacionais, bem como do apoio às 
organizações internacionais e locais da 
sociedade civil; 

Or. en
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Alteração 109
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 18 

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que uma política externa 
coerente da UE deve conceder prioridade 
absoluta à promoção da democracia, visto 
que uma sociedade democrática é a base do 
respeito dos direitos humanos; pensa que a 
nova estrutura institucional da UE, com 
especial referência ao SEAE, oferece a 
oportunidade de reforçar a coerência e a 
eficácia da UE neste domínio; reitera a 
inabalável determinação do Parlamento 
Europeu e lembra os seus esforços de longa 
data para defender os direitos humanos e a 
democracia no mundo através das relações 
bilaterais com países terceiros e da 
participação activa em fóruns 
internacionais, bem como do apoio às 
organizações internacionais e locais da 
sociedade civil;

18. Considera que uma política externa 
coerente da UE deve conceder prioridade 
absoluta à promoção do Estado de direito e 
da governação democrática, visto que uma 
sociedade legítima e democrática é a base 
do respeito dos direitos humanos; pensa 
que a nova estrutura institucional da UE, 
com especial referência ao SEAE, oferece 
a oportunidade de reforçar a coerência e a 
eficácia da UE neste domínio; reitera a 
inabalável determinação do Parlamento 
Europeu e lembra os seus esforços de longa 
data para defender os direitos humanos e a 
democracia no mundo através das relações 
bilaterais com países terceiros e da 
participação activa em fóruns 
internacionais, bem como do apoio às 
organizações internacionais e locais da 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 110
Hannes Swoboda

Proposta de resolução
N.º 18 

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que uma política externa 
coerente da UE deve conceder prioridade 
absoluta à promoção da democracia, visto 
que uma sociedade democrática é a base do 
respeito dos direitos humanos; pensa que a 
nova estrutura institucional da UE, com 

18. Considera que uma política externa 
coerente da UE deve conceder prioridade 
absoluta à promoção da democracia, visto 
que uma sociedade democrática é a base do 
respeito dos direitos humanos; pensa que a 
nova estrutura institucional da UE, com 
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especial referência ao SEAE, oferece a 
oportunidade de reforçar a coerência e a 
eficácia da UE neste domínio; reitera a 
inabalável determinação do Parlamento 
Europeu e lembra os seus esforços de longa 
data para defender os direitos humanos e a 
democracia no mundo através das relações 
bilaterais com países terceiros e da 
participação activa em fóruns 
internacionais, bem como do apoio às 
organizações internacionais e locais da 
sociedade civil;

especial referência ao SEAE, oferece a 
oportunidade de reforçar a coerência e a 
eficácia da UE neste domínio; reitera a 
inabalável determinação do Parlamento 
Europeu e lembra os seus esforços de longa 
data para defender os direitos humanos e a 
democracia, ambientes sustentáveis e 
sociedades justas no mundo através das 
relações bilaterais com países terceiros e da 
participação activa em fóruns 
internacionais, bem como do apoio às 
organizações internacionais e locais da 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 111
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 18 

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que uma política externa 
coerente da UE deve conceder prioridade 
absoluta à promoção da democracia, visto 
que uma sociedade democrática é a base do 
respeito dos direitos humanos; pensa que a 
nova estrutura institucional da UE, com 
especial referência ao SEAE, oferece a 
oportunidade de reforçar a coerência e a 
eficácia da UE neste domínio; reitera a 
inabalável determinação do Parlamento 
Europeu e lembra os seus esforços de longa 
data para defender os direitos humanos e a 
democracia no mundo através das relações 
bilaterais com países terceiros e da 
participação activa em fóruns 
internacionais, bem como do apoio às 
organizações internacionais e locais da 
sociedade civil;

18. Considera que uma política externa 
coerente da UE deve conceder prioridade 
absoluta à promoção da democracia, visto 
que uma sociedade democrática é a base do 
respeito dos direitos humanos, mas 
também do reforço da estabilidade; 
reitera, portanto, a sua posição de que a 
questão dos direitos humanos tem de ser 
firmemente integrada na política externa 
da UE; pensa que a nova estrutura 
institucional da UE, com especial 
referência ao SEAE, oferece a 
oportunidade de reforçar a coerência e a 
eficácia da UE neste domínio; reitera a 
inabalável determinação do Parlamento 
Europeu e lembra os seus esforços de longa 
data para defender os direitos humanos e a 
democracia no mundo através das relações 
bilaterais com países terceiros e da 
participação activa em fóruns 
internacionais, bem como do apoio às 
organizações internacionais e locais da 
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sociedade civil; solicita igualmente à 
VP/AR que assegure a execução 
adequada das orientações relativas aos 
defensores dos direitos humanos em todos 
os seus aspectos; tendo em conta o 
aumento das violações graves da 
liberdade de religião, apela à Comissão 
para que efectue uma avaliação rigorosa 
da situação e integre a liberdade de 
religião na política da UE em matéria de
direitos humanos;

Or. en

Alteração 112
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 18 

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que uma política externa 
coerente da UE deve conceder prioridade 
absoluta à promoção da democracia, visto 
que uma sociedade democrática é a base do 
respeito dos direitos humanos; pensa que a 
nova estrutura institucional da UE, com
especial referência ao SEAE, oferece a 
oportunidade de reforçar a coerência e a 
eficácia da UE neste domínio; reitera a 
inabalável determinação do Parlamento 
Europeu e lembra os seus esforços de longa 
data para defender os direitos humanos e a 
democracia no mundo através das relações 
bilaterais com países terceiros e da 
participação activa em fóruns 
internacionais, bem como do apoio às 
organizações internacionais e locais da 
sociedade civil;

18. Considera que uma política externa 
coerente da UE com os seus próprios 
valores deve conceder prioridade absoluta 
à promoção da democracia, visto que uma 
sociedade democrática é a base do respeito 
dos direitos humanos; pensa que a nova 
estrutura institucional da UE, com especial 
referência ao SEAE, oferece a 
oportunidade de reforçar a coerência e a 
eficácia da UE neste domínio; reitera a 
inabalável determinação do Parlamento 
Europeu e lembra os seus esforços de longa 
data para defender os direitos humanos e a 
democracia no mundo através das relações 
bilaterais com países terceiros e da 
participação activa em fóruns 
internacionais, bem como do apoio às 
organizações internacionais e locais da 
sociedade civil;

Or. en
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Alteração 113
Nirj Deva

Proposta de resolução
N.º 18 

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que uma política externa 
coerente da UE deve conceder prioridade 
absoluta à promoção da democracia, visto 
que uma sociedade democrática é a base do 
respeito dos direitos humanos; pensa que a 
nova estrutura institucional da UE, com 
especial referência ao SEAE, oferece a 
oportunidade de reforçar a coerência e a 
eficácia da UE neste domínio; reitera a 
inabalável determinação do Parlamento 
Europeu e lembra os seus esforços de longa 
data para defender os direitos humanos e a 
democracia no mundo através das relações 
bilaterais com países terceiros e da 
participação activa em fóruns 
internacionais, bem como do apoio às 
organizações internacionais e locais da 
sociedade civil;

18. Considera que uma política externa 
coerente da UE deve conceder prioridade à 
promoção da democracia, visto que uma 
sociedade democrática é a base do respeito 
dos direitos humanos; pensa que a nova 
estrutura institucional da UE, com especial 
referência ao SEAE, oferece a 
oportunidade de reforçar a coerência e a 
eficácia da UE neste domínio; reitera a 
inabalável determinação do Parlamento 
Europeu e lembra os seus esforços de longa 
data para defender os direitos humanos e a 
democracia no mundo através das relações 
bilaterais com países terceiros e da 
participação activa em fóruns 
internacionais, bem como do apoio às 
organizações internacionais e locais da 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 114
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

18-A. Considera a questão da liberdade 
religiosa em todo o mundo –
nomeadamente dos cristãos – e o diálogo 
inter-religioso uma nova questão 
fundamental para a PESC; apela, pois, à 
VP/AR a que desenvolva uma capacidade 
permanente no quadro da Direcção dos 
Direitos Humanos do SEAE para 
acompanhar a situação das restrições 
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governamentais e sociais à liberdade 
religiosa e aos direitos conexos;

Or. en

Alteração 115
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

18-A. Chama a atenção para a nova 
geração de desafios e riscos de segurança, 
por exemplo os ciberataques, a agitação 
social, as insurreições políticas, as redes 
criminosas globais e as actividades 
económicas que põem em perigo o Estado 
de direito e os princípios da democracia e 
salienta a importância da formulação de 
estratégias adequadas a esta evolução;

Or. en

Alteração 116
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

18-A. Insta a VP/AR a zelar por que as 
políticas e acções da PESC apliquem 
plenamente a Resolução do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas (RCSNU) 
n.º 1325(2000) sobre as mulheres, a paz e 
a segurança, que apela à participação das 
mulheres em todos os aspectos e a todos 
os níveis da resolução de conflitos; 
solicita também que a PESC tenha em 
conta a RCSNU n.º 1820(2008) sobre a 
violência sexual em situações de conflito e 
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pós-conflito, bem como as posteriores 
RCSNU n.ºs 1888(2009), 1889(2009), 
1960(2010), que desenvolvem as 
resoluções acima referidas; considera 
inaceitável que apenas uma mulher tenha 
sido, até ao momento, nomeada para um 
cargo de direcção no SEAE e que exista 
apenas uma mulher entre os 11 
representantes especiais da UE;

Or. en

Alteração 117
Ernst Strasser, Mario Mauro, Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

18-A. Entende que a questão da liberdade 
de religião ou crença em todo o mundo é 
uma questão essencial para a PESC; 
salienta que não se trata apenas de um 
direito humano fundamental, mas 
também de um instrumento para fazer 
face à discriminação e à violência 
motivadas pela religião, que contribui, 
portanto, para a estabilidade política e 
social; por conseguinte, convida a VP/AR 
a desenvolver, com carácter de urgência, 
uma estratégia da UE para a aplicação do 
direito humano de liberdade de religião 
ou de crença;

Or. en

Alteração 118
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 19 
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Proposta de resolução Alteração

19. Salienta que um multilateralismo 
eficaz deve constituir a grande 
preocupação estratégica da União e que, 
nesse contexto, esta deve assumir um papel 
de liderança na área da cooperação 
internacional, facilitar a construção de 
consensos internacionais e promover a 
acção a nível global; sublinha a urgência 
com que devem ser tratadas questões 
globais que constituem preocupações 
comuns dos cidadãos da UE, como o 
terrorismo, a criminalidade organizada, a 
segurança energética, as alterações 
climáticas, a consecução dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) e a 
erradicação da pobreza, a não-proliferação 
de armas de destruição maciça e o 
desarmamento, a gestão das migrações e a 
promoção dos direitos humanos e das 
liberdades civis; perfilha a opinião de que, 
para que a UE se possa pronunciar a uma 
voz única e forte sobre as questões globais 
no seio do sistema da ONU, mantendo ao 
mesmo tempo o estatuto de observadora, 
devem ser-lhe atribuídos direitos 
suplementares nessa organização, como 
corolário natural da entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa; insta a UE a 
aperfeiçoar a sua estratégia e as suas 
tácticas no plano das consultas com os 
países membros da ONU, nomeadamente 
mediante a prestação de explicações 
claras sobre a sua natureza e aquilo em 
que, à luz dos poderes que lhe são 
conferidos pelos Tratados, difere de 
outras organizações regionais; recomenda 
que se atribua um elevado grau de 
prioridade à questão dos direitos da UE 
na ONU em sede de programação das 
cimeiras bilaterais e multilaterais com 
parceiros estratégicos; considera que é 
essencial que a UE empreenda com os 
seus parceiros estratégicos um diálogo 
tendente a encontrar soluções para os 
grandes problemas regionais e globais; 

19. Salienta que a segurança e a 
prosperidade dos seus Estados-Membros
devem constituir a grande preocupação 
estratégica da União e que, nesse contexto, 
esta deve assumir um papel de liderança na 
área da cooperação internacional, facilitar a 
construção de consensos internacionais e 
promover a acção a nível global; sublinha a 
urgência com que devem ser tratadas 
questões globais que constituem 
preocupações comuns dos cidadãos da UE, 
como o terrorismo, a criminalidade 
organizada, a segurança energética, as 
alterações climáticas, a consecução dos 
Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM) e a erradicação da 
pobreza, a não-proliferação de armas de 
destruição maciça e o desarmamento, a 
erradicação das minas anti-pessoal, o 
controlo da imigração e a promoção dos 
direitos humanos e das liberdades civis; 
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recomenda, ainda, que se imprima uma 
dimensão multilateral às parcerias 
estratégicas, inscrevendo as questões 
globais na ordem dos trabalhos das 
cimeiras bilaterais e multilaterais da UE;

Or. en

Alteração 119
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 19 

Proposta de resolução Alteração

19. Salienta que um multilateralismo eficaz 
deve constituir a grande preocupação 
estratégica da União e que, nesse contexto, 
esta deve assumir um papel de liderança na 
área da cooperação internacional, facilitar a 
construção de consensos internacionais e 
promover a acção a nível global; sublinha a 
urgência com que devem ser tratadas 
questões globais que constituem 
preocupações comuns dos cidadãos da UE, 
como o terrorismo, a criminalidade 
organizada, a segurança energética, as 
alterações climáticas, a consecução dos 
Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM) e a erradicação da 
pobreza, a não-proliferação de armas de 
destruição maciça e o desarmamento, a 
gestão das migrações e a promoção dos 
direitos humanos e das liberdades civis; 
perfilha a opinião de que, para que a UE 
se possa pronunciar a uma voz única e 
forte sobre as questões globais no seio do 
sistema da ONU, mantendo ao mesmo 
tempo o estatuto de observadora, devem 
ser-lhe atribuídos direitos suplementares 
nessa organização, como corolário 
natural da entrada em vigor do Tratado 
de Lisboa; insta a UE a aperfeiçoar a sua 
estratégia e as suas tácticas no plano das 
consultas com os países membros da 

19. Salienta que um multilateralismo eficaz 
deve constituir a grande preocupação 
estratégica da União e que, nesse contexto, 
esta deve assumir um papel de liderança na 
área da cooperação internacional, facilitar a 
construção de consensos internacionais e 
promover a acção a nível global; sublinha a 
urgência com que devem ser tratadas 
questões globais que constituem 
preocupações comuns dos cidadãos da UE, 
como o terrorismo, a criminalidade 
organizada, a segurança energética, as 
alterações climáticas, a consecução dos 
Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM) e a erradicação da 
pobreza, a não-proliferação de armas de 
destruição maciça e o desarmamento, a 
gestão das migrações e a promoção dos 
direitos humanos e das liberdades civis; 
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ONU, nomeadamente mediante a 
prestação de explicações claras sobre a 
sua natureza e aquilo em que, à luz dos 
poderes que lhe são conferidos pelos 
Tratados, difere de outras organizações 
regionais; recomenda que se atribua um 
elevado grau de prioridade à questão dos 
direitos da UE na ONU em sede de 
programação das cimeiras bilaterais e 
multilaterais com parceiros estratégicos; 
considera que é essencial que a UE 
empreenda com os seus parceiros 
estratégicos um diálogo tendente a 
encontrar soluções para os grandes 
problemas regionais e globais; 
recomenda, ainda, que se imprima uma 
dimensão multilateral às parcerias 
estratégicas, inscrevendo as questões 
globais na ordem dos trabalhos das 
cimeiras bilaterais e multilaterais da UE;

Or. en

Alteração 120
Gabriele Albertini

Proposta de resolução
N.º 19 

Proposta de resolução Alteração

19. Salienta que um multilateralismo eficaz 
deve constituir a grande preocupação 
estratégica da União e que, nesse contexto, 
esta deve assumir um papel de liderança na 
área da cooperação internacional, facilitar a 
construção de consensos internacionais e 
promover a acção a nível global; sublinha a 
urgência com que devem ser tratadas 
questões globais que constituem 
preocupações comuns dos cidadãos da UE, 
como o terrorismo, a criminalidade 
organizada, a segurança energética, as 
alterações climáticas, a consecução dos 
Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM) e a erradicação da 

19. Salienta que um multilateralismo eficaz 
deve constituir a grande preocupação 
estratégica da União e que, nesse contexto, 
esta deve assumir um papel de liderança na 
área da cooperação internacional, facilitar a 
construção de consensos internacionais e 
promover a acção a nível global; sublinha a 
urgência com que devem ser tratadas 
questões globais que constituem 
preocupações comuns dos cidadãos da UE, 
como o terrorismo, a criminalidade 
organizada, a segurança energética, as 
alterações climáticas, a consecução dos 
Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM) e a erradicação da 
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pobreza, a não-proliferação de armas de 
destruição maciça e o desarmamento, a 
gestão das migrações e a promoção dos 
direitos humanos e das liberdades civis; 
perfilha a opinião de que, para que a UE se 
possa pronunciar a uma voz única e forte
sobre as questões globais no seio do 
sistema da ONU, mantendo ao mesmo 
tempo o estatuto de observadora, devem 
ser-lhe atribuídos direitos suplementares 
nessa organização, como corolário natural 
da entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa; insta a UE a aperfeiçoar a sua 
estratégia e as suas tácticas no plano das 
consultas com os países membros da 
ONU, nomeadamente mediante a 
prestação de explicações claras sobre a 
sua natureza e aquilo em que, à luz dos 
poderes que lhe são conferidos pelos 
Tratados, difere de outras organizações 
regionais; recomenda que se atribua um 
elevado grau de prioridade à questão dos 
direitos da UE na ONU em sede de 
programação das cimeiras bilaterais e 
multilaterais com parceiros estratégicos; 
considera que é essencial que a UE 
empreenda com os seus parceiros 
estratégicos um diálogo tendente a 
encontrar soluções para os grandes 
problemas regionais e globais; recomenda, 
ainda, que se imprima uma dimensão 
multilateral às parcerias estratégicas, 
inscrevendo as questões globais na ordem 
dos trabalhos das cimeiras bilaterais e 
multilaterais da UE;

pobreza, a não-proliferação de armas de 
destruição maciça e o desarmamento, a 
gestão das migrações e a promoção dos 
direitos humanos e das liberdades civis; 
perfilha a opinião de que, para que os 
novos representantes da UE se possam 
pronunciar efectivamente sobre as questões 
globais mantendo ao mesmo tempo o 
estatuto de observadores, devem ser-lhes
atribuídos os instrumentos necessários na 
Assembleia Geral da ONU; para esse 
efeito, insta a UE a consultar sempre e de 
forma aprofundada os países membros da 
ONU; recomenda que se atribua um 
elevado grau de prioridade à questão da 
participação efectiva da UE no trabalho 
da Assembleia Geral da ONU para as
cimeiras bilaterais e multilaterais com 
parceiros estratégicos; 

Or. en

Alteração 121
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 19 
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Proposta de resolução Alteração

19. Salienta que um multilateralismo eficaz 
deve constituir a grande preocupação 
estratégica da União e que, nesse 
contexto, esta deve assumir um papel de 
liderança na área da cooperação 
internacional, facilitar a construção de 
consensos internacionais e promover a 
acção a nível global; sublinha a urgência 
com que devem ser tratadas questões 
globais que constituem preocupações 
comuns dos cidadãos da UE, como o 
terrorismo, a criminalidade organizada, a 
segurança energética, as alterações 
climáticas, a consecução dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) e a 
erradicação da pobreza, a não-proliferação 
de armas de destruição maciça e o 
desarmamento, a gestão das migrações e a 
promoção dos direitos humanos e das 
liberdades civis; perfilha a opinião de que, 
para que a UE se possa pronunciar a uma 
voz única e forte sobre as questões globais 
no seio do sistema da ONU, mantendo ao 
mesmo tempo o estatuto de observadora,
devem ser-lhe atribuídos direitos 
suplementares nessa organização, como 
corolário natural da entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa; insta a UE a 
aperfeiçoar a sua estratégia e as suas 
tácticas no plano das consultas com os 
países membros da ONU, nomeadamente 
mediante a prestação de explicações 
claras sobre a sua natureza e aquilo em 
que, à luz dos poderes que lhe são 
conferidos pelos Tratados, difere de 
outras organizações regionais; recomenda 
que se atribua um elevado grau de 
prioridade à questão dos direitos da UE 
na ONU em sede de programação das 
cimeiras bilaterais e multilaterais com 
parceiros estratégicos; considera que é 
essencial que a UE empreenda com os seus 
parceiros estratégicos um diálogo tendente 
a encontrar soluções para os grandes 
problemas regionais e globais; recomenda, 

19. Salienta que um multilateralismo eficaz 
deve constituir a metodologia da 
governação global e que, nesse contexto, a 
UE deve assumir um papel de liderança na 
promoção dos direitos humanos e da 
democracia, no reforço universal do 
direito internacional e do Estado de direito 
e na facilitação da cooperação e da 
construção de consensos internacionais; 
sublinha a urgência com que devem ser 
tratadas questões globais que constituem 
preocupações comuns dos cidadãos da UE, 
como o combate ao terrorismo, a 
criminalidade organizada, a pandemia e as 
alterações climáticas, garantir a 
consecução dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) e a 
erradicação da pobreza, garantir a 
segurança energética, a não-proliferação 
de armas de destruição maciça e o 
desarmamento; perfilha a opinião de que, 
para que a UE se possa pronunciar a uma 
voz unificada e forte sobre as questões 
globais no seio do sistema da ONU, deve 
ter um lugar permanente no Conselho de 
Segurança, como corolário da entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa; insta a VP/AR 
e os Estados-Membros a aperfeiçoarem a 
sua estratégia e as suas tácticas no plano 
das consultas e acções no seio do sistema 
da ONU; considera que é essencial que a 
UE empreenda com os seus parceiros 
estratégicos um diálogo tendente a 
encontrar soluções para os grandes 
problemas regionais e globais; recomenda, 
ainda, que se imprima uma dimensão 
multilateral às parcerias estratégicas, 
inscrevendo as questões globais na ordem 
dos trabalhos das cimeiras bilaterais e 
multilaterais da UE
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ainda, que se imprima uma dimensão 
multilateral às parcerias estratégicas, 
inscrevendo as questões globais na ordem 
dos trabalhos das cimeiras bilaterais e 
multilaterais da UE;

Or. en

Alteração 122
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 19 

Proposta de resolução Alteração

19. Salienta que um multilateralismo eficaz 
deve constituir a grande preocupação 
estratégica da União e que, nesse contexto, 
esta deve assumir um papel de liderança na 
área da cooperação internacional, facilitar a 
construção de consensos internacionais e 
promover a acção a nível global; sublinha a 
urgência com que devem ser tratadas 
questões globais que constituem 
preocupações comuns dos cidadãos da UE, 
como o terrorismo, a criminalidade 
organizada, a segurança energética, as 
alterações climáticas, a consecução dos 
Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM) e a erradicação da 
pobreza, a não-proliferação de armas de 
destruição maciça e o desarmamento, a 
gestão das migrações e a promoção dos 
direitos humanos e das liberdades civis; 
perfilha a opinião de que, para que a UE se 
possa pronunciar a uma voz única e forte 
sobre as questões globais no seio do 
sistema da ONU, mantendo ao mesmo 
tempo o estatuto de observadora, devem 
ser-lhe atribuídos direitos suplementares 
nessa organização, como corolário natural 
da entrada em vigor do Tratado de Lisboa; 
insta a UE a aperfeiçoar a sua estratégia e 
as suas tácticas no plano das consultas com 
os países membros da ONU, 

19. Salienta que um multilateralismo eficaz 
e a governação mundial devem constituir 
a grande preocupação estratégica da União 
e que, nesse contexto, esta deve assumir 
um papel de liderança na área da 
cooperação internacional, facilitar a 
construção de consensos internacionais, 
apoiar as instituições internacionais e 
promover a acção a nível global; sublinha a 
urgência com que devem ser tratadas 
questões globais que constituem 
preocupações comuns dos cidadãos da UE, 
como o terrorismo, a criminalidade 
organizada, a segurança energética, as 
alterações climáticas, a consecução dos 
Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM) e a erradicação da 
pobreza, a não-proliferação de armas de 
destruição maciça, a resolução pacífica de 
conflitos e o desarmamento, a gestão das 
migrações e a promoção dos direitos 
humanos e das liberdades civis; perfilha a 
opinião de que, para que a UE se possa 
pronunciar a uma voz única e forte sobre as 
questões globais no seio do sistema da 
ONU, mantendo ao mesmo tempo o 
estatuto de observadora, devem ser-lhe 
atribuídos direitos suplementares nessa 
organização, como corolário natural da 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa; 
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nomeadamente mediante a prestação de 
explicações claras sobre a sua natureza e 
aquilo em que, à luz dos poderes que lhe 
são conferidos pelos Tratados, difere de 
outras organizações regionais; recomenda 
que se atribua um elevado grau de 
prioridade à questão dos direitos da UE na 
ONU em sede de programação das 
cimeiras bilaterais e multilaterais com 
parceiros estratégicos; considera que é 
essencial que a UE empreenda com os seus 
parceiros estratégicos um diálogo tendente 
a encontrar soluções para os grandes 
problemas regionais e globais; recomenda, 
ainda, que se imprima uma dimensão 
multilateral às parcerias estratégicas, 
inscrevendo as questões globais na ordem 
dos trabalhos das cimeiras bilaterais e 
multilaterais da UE;

insta a UE a aperfeiçoar a sua estratégia e 
as suas tácticas no plano das consultas com 
os países membros da ONU, 
nomeadamente mediante a prestação de 
explicações claras sobre a sua natureza e 
aquilo em que, à luz dos poderes que lhe 
são conferidos pelos Tratados, difere de 
outras organizações regionais; recomenda 
que se atribua um elevado grau de 
prioridade à questão dos direitos da UE na 
ONU em sede de programação das 
cimeiras bilaterais e multilaterais com 
parceiros estratégicos; considera que é 
essencial que a UE empreenda com os seus 
parceiros estratégicos um diálogo tendente 
a encontrar soluções para os grandes 
problemas regionais e globais; recomenda, 
ainda, que se imprima uma dimensão 
multilateral às parcerias estratégicas, 
inscrevendo as questões globais na ordem 
dos trabalhos das cimeiras bilaterais e 
multilaterais da UE; recorda a necessidade 
de melhorar o acompanhamento dos 
fundos da UE em conformidade com o 
Relatório Especial n.º 15 de 2009 do 
Tribunal de Contas Europeu;

Or. en

Alteração 123
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 19 

Proposta de resolução Alteração

19. Salienta que um multilateralismo eficaz 
deve constituir a grande preocupação 
estratégica da União e que, nesse contexto, 
esta deve assumir um papel de liderança na 
área da cooperação internacional, facilitar a 
construção de consensos internacionais e 
promover a acção a nível global; sublinha a 
urgência com que devem ser tratadas 
questões globais que constituem 

19. Salienta que um multilateralismo eficaz 
deve constituir a grande preocupação 
estratégica da União e que, nesse contexto, 
esta deve assumir um papel de liderança na 
área da cooperação internacional, facilitar a 
construção de consensos internacionais e 
promover a acção a nível global; sublinha a 
urgência com que devem ser tratadas 
questões globais que constituem 
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preocupações comuns dos cidadãos da UE, 
como o terrorismo, a criminalidade 
organizada, a segurança energética, as 
alterações climáticas, a consecução dos 
Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM) e a erradicação da 
pobreza, a não-proliferação de armas de 
destruição maciça e o desarmamento, a 
gestão das migrações e a promoção dos 
direitos humanos e das liberdades civis; 
perfilha a opinião de que, para que a UE se 
possa pronunciar a uma voz única e forte 
sobre as questões globais no seio do 
sistema da ONU, mantendo ao mesmo 
tempo o estatuto de observadora, devem 
ser-lhe atribuídos direitos suplementares 
nessa organização, como corolário natural 
da entrada em vigor do Tratado de Lisboa; 
insta a UE a aperfeiçoar a sua estratégia e 
as suas tácticas no plano das consultas com 
os países membros da ONU, 
nomeadamente mediante a prestação de 
explicações claras sobre a sua natureza e 
aquilo em que, à luz dos poderes que lhe 
são conferidos pelos Tratados, difere de 
outras organizações regionais; recomenda 
que se atribua um elevado grau de 
prioridade à questão dos direitos da UE na 
ONU em sede de programação das 
cimeiras bilaterais e multilaterais com 
parceiros estratégicos; considera que é 
essencial que a UE empreenda com os seus 
parceiros estratégicos um diálogo tendente 
a encontrar soluções para os grandes 
problemas regionais e globais; recomenda, 
ainda, que se imprima uma dimensão 
multilateral às parcerias estratégicas, 
inscrevendo as questões globais na ordem 
dos trabalhos das cimeiras bilaterais e 
multilaterais da UE;

preocupações comuns dos cidadãos da UE, 
como o terrorismo, a criminalidade 
organizada, a segurança energética, as 
alterações climáticas, a cibersegurança, a 
consecução dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) e a 
erradicação da pobreza, a não-proliferação 
de armas de destruição maciça e o 
desarmamento, a gestão das migrações e a 
promoção dos direitos humanos e das 
liberdades civis; perfilha a opinião de que, 
para que a UE se possa pronunciar a uma 
voz única e forte sobre as questões globais 
no seio do sistema da ONU, mantendo ao 
mesmo tempo o estatuto de observadora, 
devem ser-lhe atribuídos direitos 
suplementares nessa organização, como 
corolário natural da entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa; insta a UE a aperfeiçoar 
a sua estratégia e as suas tácticas no plano 
das consultas com os países membros da 
ONU, nomeadamente mediante a prestação 
de explicações claras sobre a sua natureza e 
aquilo em que, à luz dos poderes que lhe 
são conferidos pelos Tratados, difere de 
outras organizações regionais; recomenda 
que se atribua um elevado grau de 
prioridade à questão dos direitos da UE na 
ONU em sede de programação das 
cimeiras bilaterais e multilaterais com 
parceiros estratégicos; considera que é 
essencial que a UE empreenda com os seus 
parceiros estratégicos um diálogo tendente 
a encontrar soluções para os grandes 
problemas regionais e globais; recomenda, 
ainda, que se imprima uma dimensão 
multilateral às parcerias estratégicas, 
inscrevendo as questões globais na ordem 
dos trabalhos das cimeiras bilaterais e 
multilaterais da UE;

Or. en
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Alteração 124
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 19 

Proposta de resolução Alteração

19. Salienta que um multilateralismo eficaz 
deve constituir a grande preocupação 
estratégica da União e que, nesse contexto, 
esta deve assumir um papel de liderança na 
área da cooperação internacional, facilitar a 
construção de consensos internacionais e 
promover a acção a nível global; sublinha a 
urgência com que devem ser tratadas 
questões globais que constituem 
preocupações comuns dos cidadãos da UE, 
como o terrorismo, a criminalidade 
organizada, a segurança energética, as 
alterações climáticas, a consecução dos 
Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM) e a erradicação da 
pobreza, a não-proliferação de armas de 
destruição maciça e o desarmamento, a 
gestão das migrações e a promoção dos 
direitos humanos e das liberdades civis; 
perfilha a opinião de que, para que a UE se 
possa pronunciar a uma voz única e forte 
sobre as questões globais no seio do 
sistema da ONU, mantendo ao mesmo 
tempo o estatuto de observadora, devem 
ser-lhe atribuídos direitos suplementares 
nessa organização, como corolário natural 
da entrada em vigor do Tratado de Lisboa; 
insta a UE a aperfeiçoar a sua estratégia e 
as suas tácticas no plano das consultas com 
os países membros da ONU, 
nomeadamente mediante a prestação de 
explicações claras sobre a sua natureza e 
aquilo em que, à luz dos poderes que lhe 
são conferidos pelos Tratados, difere de 
outras organizações regionais; recomenda 
que se atribua um elevado grau de 
prioridade à questão dos direitos da UE na 
ONU em sede de programação das 
cimeiras bilaterais e multilaterais com 
parceiros estratégicos; considera que é 

19. Salienta que um multilateralismo eficaz 
deve constituir a grande preocupação 
estratégica da União e que, nesse contexto, 
esta deve assumir um papel de liderança na 
área da cooperação internacional, facilitar a 
construção de consensos internacionais e 
promover a acção a nível global; sublinha a 
urgência com que devem ser tratadas 
questões globais que constituem 
preocupações comuns dos cidadãos da UE, 
como o terrorismo, a criminalidade 
organizada, a cibersegurança, a segurança 
energética, as alterações climáticas, a 
consecução dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) e a 
erradicação da pobreza, a não-proliferação 
de armas de destruição maciça e o 
desarmamento, a gestão das migrações e a 
promoção dos direitos humanos e das 
liberdades civis; perfilha a opinião de que, 
para que a UE se possa pronunciar a uma 
voz única e forte sobre as questões globais 
no seio do sistema da ONU, mantendo ao 
mesmo tempo o estatuto de observadora, 
devem ser-lhe atribuídos direitos 
suplementares nessa organização, como 
corolário natural da entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa; insta a UE a aperfeiçoar 
a sua estratégia e as suas tácticas no plano 
das consultas com os países membros da 
ONU, nomeadamente mediante a prestação 
de explicações claras sobre a sua natureza e 
aquilo em que, à luz dos poderes que lhe 
são conferidos pelos Tratados, difere de 
outras organizações regionais; recomenda 
que se atribua um elevado grau de 
prioridade à questão dos direitos da UE na 
ONU em sede de programação das 
cimeiras bilaterais e multilaterais com 
parceiros estratégicos; considera que é 
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essencial que a UE empreenda com os seus 
parceiros estratégicos um diálogo tendente 
a encontrar soluções para os grandes 
problemas regionais e globais; recomenda, 
ainda, que se imprima uma dimensão 
multilateral às parcerias estratégicas, 
inscrevendo as questões globais na ordem 
dos trabalhos das cimeiras bilaterais e 
multilaterais da UE; 

essencial que a UE empreenda com os seus 
parceiros estratégicos um diálogo tendente 
a encontrar soluções para os grandes 
problemas regionais e globais; recomenda, 
ainda, que se imprima uma dimensão 
multilateral às parcerias estratégicas, 
inscrevendo as questões globais na ordem 
dos trabalhos das cimeiras bilaterais e 
multilaterais da UE;

Or. en

Alteração 125
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

19-A. Considera que, para falar a uma 
voz única e forte sobre questões globais 
no sistema da ONU, devem ser atribuídos 
à UE direitos complementares de 
reconhecimento e participação na ONU 
como consequência lógica da entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa; solicita a 
todos os Estados da União que apoiem a 
VP/AR na obtenção do estatuto reforçado 
da UE em toda a ONU; exorta a França e 
o Reino Unido, enquanto membros 
permanentes do Conselho de Segurança 
da ONU, e em conformidade com o artigo 
34.º, n.º 2, do TUE, a convidar a VP/AR a 
representar a UE sempre que tenha sido 
definida uma posição comum; insiste em 
que o Presidente do Parlamento Europeu 
deve ter o direito de se dirigir à 
Assembleia Geral da mesma forma que os 
Chefes de Estado ou de Governo; 
recomenda que a questão da posição da 
UE na ONU seja colocada num lugar 
cimeiro da agenda das cimeiras bilaterais 
e multilaterais com parceiros estratégicos;
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Or. en

Alteração 126
María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

19-A. Entende que a União Europeia 
deveria estar representada como tal nos 
organismos financeiros multilaterais, em 
particular o Fundo Monetário 
Internacional e o Banco Mundial, sem 
prejuízo da representação dos 
Estados-Membros;

Or. es

Alteração 127
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

19-A. Considera que, no caso de uma 
crise, a resposta da UE não pode ser, em 
circunstância alguma, de natureza 
militar; sublinha a importância de 
solucionar as causas profundas da 
instabilidade através de políticas de 
desenvolvimento conformes aos 
Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio e de outras medidas 
socioeconómicas, políticas e culturais que 
possam criar o ambiente necessário para 
prevenir o ressurgimento de conflitos e 
que visem eliminar a pobreza, fomentar o 
desenvolvimento económico, social e 
cultural, criar capacidades institucionais 
e administrativas, melhorar a qualidade 
de vida da população e consolidar o 
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Estado de direito;

Or. en

Alteração 128
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 20 

Proposta de resolução Alteração

20. Considera que a UE deve aproveitar a 
adopção do novo Conceito Estratégico da 
NATO para reforçar a sua parceria com 
esta organização, tendo em mente o 
desenvolvimento das suas políticas 
externa, de segurança e de defesa; aponta 
a necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades –
nomeadamente as divergências entre 
Chipre e a Turquia – que estão a entravar 
o desenvolvimento de uma cooperação 
mais estreita entre a UE e a NATO, dada 
a importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações;

Suprimido

Or. el

Alteração 129
Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Proposta de resolução
N.º 20 

Proposta de resolução Alteração

20. Considera que a UE deve aproveitar a 
adopção do novo Conceito Estratégico da 
NATO para reforçar a sua parceria com 
esta organização, tendo em mente o 

20. Considera que a UE deve aproveitar a 
adopção do novo Conceito Estratégico da 
NATO para reforçar a sua parceria com 
esta organização, tendo em mente o 
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desenvolvimento das suas políticas externa, 
de segurança e de defesa; aponta a 
necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades –
nomeadamente as divergências entre 
Chipre e a Turquia – que estão a entravar o 
desenvolvimento de uma cooperação mais 
estreita entre a UE e a NATO, dada a 
importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações;

desenvolvimento das suas políticas externa, 
de segurança e de defesa; aponta a 
necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver dificuldades 
pendentes e insta, nomeadamente, neste 
domínio, a UE a exercer a sua influência 
para o êxito na conclusão do processo em 
curso de uma solução global para o 
problema de Chipre, de modo a eliminar 
todas as divergências entre Chipre e a 
Turquia, que estão a entravar o 
desenvolvimento de uma cooperação mais 
estreita entre a UE e a NATO, dada a 
importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações;

Or. en

Alteração 130
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 20 

Proposta de resolução Alteração

20. Considera que a UE deve aproveitar a
adopção do novo Conceito Estratégico da 
NATO para reforçar a sua parceria com 
esta organização, tendo em mente o 
desenvolvimento das suas políticas 
externa, de segurança e de defesa; aponta 
a necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades –
nomeadamente as divergências entre 
Chipre e a Turquia – que estão a entravar 
o desenvolvimento de uma cooperação 
mais estreita entre a UE e a NATO, dada 
a importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações;

20. Denuncia que a adopção do novo 
Conceito Estratégico da NATO para 
reforçar a parceria entre a UE e a NATO
impedirá uma política externa 
independente, pacífica e civil da UE, na 
medida em que apenas aumentará a
militarização da política externa da UE;
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Or. en

Alteração 131
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 20 

Proposta de resolução Alteração

20. Considera que a UE deve aproveitar a 
adopção do novo Conceito Estratégico da 
NATO para reforçar a sua parceria com 
esta organização, tendo em mente o 
desenvolvimento das suas políticas externa, 
de segurança e de defesa; aponta a 
necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades –
nomeadamente as divergências entre 
Chipre e a Turquia – que estão a entravar 
o desenvolvimento de uma cooperação 
mais estreita entre a UE e a NATO, dada a 
importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações;

20. Entende que a adopção do novo 
Conceito Estratégico da NATO oferece 
uma oportunidade para reforçar 
substancialmente a sua parceria com esta 
organização, tendo em mente o 
desenvolvimento das suas políticas externa, 
de segurança e de defesa; aponta a 
necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades que 
estão a entravar o desenvolvimento de uma 
cooperação mais estreita entre a UE e a 
NATO, assegurando a máxima eficiência 
possível na utilização das forças e 
capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações; saúda, a este respeito,
o conjunto concreto de propostas 
apresentadas pela VP/AR ao Secretário-
Geral da NATO, com vista à adopção de 
um relacionamento entre as organizações 
que não discrimine entre aliados da 
NATO ou Estados-Membros da UE; 
considera esta abordagem um passo em 
frente positivo;

Or. en

Alteração 132
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 20 
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Proposta de resolução Alteração

20. Considera que a UE deve aproveitar a 
adopção do novo Conceito Estratégico da 
NATO para reforçar a sua parceria com 
esta organização, tendo em mente o 
desenvolvimento das suas políticas 
externa, de segurança e de defesa; aponta a 
necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades –
nomeadamente as divergências entre 
Chipre e a Turquia – que estão a entravar 
o desenvolvimento de uma cooperação 
mais estreita entre a UE e a NATO, dada a 
importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações;

20. Considera que a UE deve aproveitar o 
novo Conceito Estratégico da NATO para 
reforçar a sua parceria com esta 
organização, desenvolvendo 
simultaneamente as suas políticas 
externas, de segurança e de defesa; aponta 
a necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver o conflito de 
Chipre, que está a entravar o 
desenvolvimento de uma cooperação mais 
estreita entre a UE e a NATO, dada a 
importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações; neste contexto, insta 
todos os Estados-Membros da UE a 
convidar a Turquia a aderir à Agência 
Europeia de Defesa na qualidade de 
observadora; apela a uma estratégia 
coerente de não proliferação e 
desarmamento nucleares no quadro da 
cooperação UE-NATO;

Or. en

Alteração 133
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 20 

Proposta de resolução Alteração

20. Considera que a UE deve aproveitar a 
adopção do novo Conceito Estratégico da 
NATO para reforçar a sua parceria com 
esta organização, tendo em mente o 
desenvolvimento das suas políticas externa, 
de segurança e de defesa; aponta a 
necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades –
nomeadamente as divergências entre 

20. Considera que a UE deve aproveitar a 
adopção do novo Conceito Estratégico da 
NATO para reforçar a sua parceria com 
esta organização, tendo em mente o 
desenvolvimento das suas políticas externa, 
de segurança e de defesa; aponta a 
necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades –
nomeadamente as divergências entre 
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Chipre e a Turquia – que estão a entravar o 
desenvolvimento de uma cooperação mais 
estreita entre a UE e a NATO, dada a 
importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações;

Chipre e a Turquia – que estão a entravar o 
desenvolvimento de uma cooperação mais 
estreita entre a UE e a NATO, dada a 
importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações, e de optimizar as 
condições para a segurança das tropas e 
dos operadores civis europeus;

Or. en

Alteração 134
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 20 

Proposta de resolução Alteração

20. Considera que a UE deve aproveitar a 
adopção do novo Conceito Estratégico da 
NATO para reforçar a sua parceria com 
esta organização, tendo em mente o 
desenvolvimento das suas políticas externa, 
de segurança e de defesa; aponta a 
necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades –
nomeadamente as divergências entre 
Chipre e a Turquia – que estão a entravar o 
desenvolvimento de uma cooperação mais 
estreita entre a UE e a NATO, dada a 
importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações;

20. Considera que a UE deve aproveitar a 
adopção do novo Conceito Estratégico da 
NATO para reforçar a sua parceria com 
esta organização, tendo em mente o 
desenvolvimento das suas políticas externa, 
de segurança e de defesa; deplora o facto 
de os líderes da NATO não terem 
conseguido adoptar um roteiro do 
desarmamento nuclear que incluísse a 
retirada de armas nucleares tácticas da 
Europa, em conformidade com o plano de 
acção da declaração da Conferência de 
Análise de 2010 do Tratado de 
Não-Proliferação das Armas Nucleares;
aponta a necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades –
nomeadamente as divergências entre 
Chipre e a Turquia – que estão a entravar o 
desenvolvimento de uma cooperação mais 
estreita entre a UE e a NATO, dada a 
importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações; exorta a NATO a 
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abster-se de desenvolver uma capacidade 
civil de gestão de crises, que apenas 
duplicaria as estruturas e capacidades da
UE e obstaria significativamente à 
mobilização de forças para as missões da 
UE;

Or. en

Alteração 135
Charles Tannock, em nome do Grupo ECR

Proposta de resolução
N.º 20 

Proposta de resolução Alteração

20. Considera que a UE deve aproveitar a 
adopção do novo Conceito Estratégico da 
NATO para reforçar a sua parceria com 
esta organização, tendo em mente o 
desenvolvimento das suas políticas externa, 
de segurança e de defesa; aponta a 
necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades –
nomeadamente as divergências entre 
Chipre e a Turquia – que estão a entravar o 
desenvolvimento de uma cooperação mais 
estreita entre a UE e a NATO, dada a 
importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações;

20. Felicita a adopção pela NATO do seu 
novo e ambicioso Conceito Estratégico, 
que reafirma o empenho dos aliados na 
defesa colectiva, bem como em esforços 
para estabilizar situações de crise de 
segurança fora do seu território, em 
particular no Afeganistão; considera que a 
UE deve aproveitar a sua adopção para 
reforçar a sua parceria com esta 
organização, tendo em mente o 
desenvolvimento das suas políticas externa, 
de segurança e de defesa; aponta a 
necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades –
nomeadamente as divergências entre 
Chipre e a Turquia – que estão a entravar o 
desenvolvimento de uma cooperação mais 
estreita entre a UE e a NATO, dada a 
importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações; entende que, para 
evitar duplicação de esforços, é necessária 
uma divisão de tarefas clara e razoável 
entre as duas organizações, segundo a 
qual a NATO, que possui as infra-
estruturas e a experiência necessárias, 
seria responsável pela dimensão militar 
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da segurança e a UE traria a sua valiosa 
capacidade e experiência no plano civil; 

Or. en

Alteração 136
Nirj Deva

Proposta de resolução
N.º 20 

Proposta de resolução Alteração

20. Considera que a UE deve aproveitar a 
adopção do novo Conceito Estratégico da 
NATO para reforçar a sua parceria com 
esta organização, tendo em mente o 
desenvolvimento das suas políticas externa, 
de segurança e de defesa; aponta a 
necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades –
nomeadamente as divergências entre 
Chipre e a Turquia – que estão a entravar o 
desenvolvimento de uma cooperação mais 
estreita entre a UE e a NATO, dada a 
importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações;

20. Considera que a UE deve aproveitar a 
adopção do novo Conceito Estratégico da 
NATO para reforçar a sua parceria com 
esta organização, tendo em mente o 
desenvolvimento das suas políticas externa, 
de segurança e de defesa; aponta a 
necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades –
nomeadamente as divergências entre 
Chipre e a Turquia – que estão a entravar o 
desenvolvimento de uma cooperação mais 
estreita entre a UE e a NATO, dada a 
importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações; apela à NATO a que 
normalize as suas relações com a Rússia 
para assegurar uma coexistência mais 
estável e harmoniosa; reconhece o papel 
crucial que a UE pode desempenhar a 
este respeito;

Or. en
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Alteração 137
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 20 

Proposta de resolução Alteração

20. Considera que a UE deve aproveitar a 
adopção do novo Conceito Estratégico da 
NATO para reforçar a sua parceria com 
esta organização, tendo em mente o 
desenvolvimento das suas políticas externa, 
de segurança e de defesa; aponta a 
necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades –
nomeadamente as divergências entre 
Chipre e a Turquia – que estão a entravar o 
desenvolvimento de uma cooperação mais 
estreita entre a UE e a NATO, dada a 
importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações;

20. Considera que a UE deve aproveitar a 
adopção do novo Conceito Estratégico da 
NATO para reforçar a sua parceria com 
esta organização, tendo em mente o 
desenvolvimento das suas políticas externa, 
de segurança e de defesa; salienta que a 
UE concorda com a maior parte das 
referências a ameaças à segurança 
identificadas pela NATO no seu novo 
Conceito Estratégico; aponta a 
necessidade de encontrar formas 
pragmáticas de resolver as dificuldades –
nomeadamente as divergências entre 
Chipre e a Turquia – que estão a entravar o 
desenvolvimento de uma cooperação mais 
estreita entre a UE e a NATO, dada a 
importância de assegurar a máxima 
eficiência possível na utilização das forças 
e capacidades existentes, que é em larga 
medida feita em regime de partilha pelas 
duas organizações; 

Or. en

Alteração 138
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

20-A. Solicita a dissolução da NATO; 
declara que a União Europeia deve ter 
apenas uma natureza civil e apela, 
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portanto, à utilização das despesas 
militares para fins civis;

Or. en

Alteração 139
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 21 

Proposta de resolução Alteração

21. Reconhece a necessidade de reforçar a 
OSCE e reafirmar os seus valores; está 
firmemente convencido de que a UE deve 
empenhar-se de forma efectiva no processo 
de reforço da OSCE, designadamente 
garantindo que ele não conduza ao 
enfraquecimento de nenhuma das suas três 
dimensões (político-militar, económica e 
ambiental, e humana); insiste que a UE 
deve também chamar a atenção para a 
importância de que se revestem a 
prossecução do Processo de Corfu e a 
realização de encontros regulares de alto 
nível, para efeitos de assegurar apoio 
político e uma maior visibilidade às 
actividades da OSCE;

21. Reconhece a necessidade de reforçar a 
OSCE e reafirmar todos os seus valores; 
está firmemente convencido de que a UE 
deve empenhar-se de forma efectiva no 
processo de reforço da OSCE, 
designadamente garantindo que ele não 
conduza ao enfraquecimento de nenhuma 
das suas três dimensões (político-militar, 
económica e ambiental, e humana) e 
através do contributo das capacidades da 
PESD para as missões confiadas à OSCE; 
insiste que a UE deve também chamar a 
atenção para a importância de que se 
revestem a prossecução do Processo de 
Corfu e a realização de encontros regulares 
de alto nível, para efeitos de assegurar 
apoio político e uma maior visibilidade às 
actividades da OSCE; deplora o facto de 
os Chefes de Estado da OSCE não terem 
conseguido chegar a acordo sobre um 
plano de acção que definiria o roteiro 
para uma carta da comunidade de 
segurança na área da OSCE, nem definir 
um mandato para a preparação de uma 
cimeira de acompanhamento a realizar 
dentro de dois ou quatro anos;

Or. en
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Alteração 140
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 22 

Proposta de resolução Alteração

22. Salienta a necessidade de uma 
coordenação estreita e contínua da 
política externa da UE com o seu aliado e 
parceiro estratégico mais próximo, os 
EUA, que permita assegurar uma 
abordagem comum da governação global 
e de desafios como a não-proliferação 
nuclear e o terrorismo; apela à Vice-
Presidente/Alta Representante no sentido 
de coordenar de forma estreita e 
desenvolver sinergias na relação com os 
EUA, com vista a garantir a estabilidade e 
a segurança do continente europeu, 
incluindo nas áreas da cooperação com a 
Rússia e da defesa da estabilidade no 
Grande Médio Oriente, Irão, Afeganistão 
e Paquistão;

Suprimido

Or. en

Alteração 141
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Proposta de resolução
N.º 22 

Proposta de resolução Alteração

22. Salienta a necessidade de uma 
coordenação estreita e contínua da 
política externa da UE com o seu aliado e 
parceiro estratégico mais próximo, os 
EUA, que permita assegurar uma 
abordagem comum da governação global e
de desafios como a não-proliferação
nuclear e o terrorismo; apela à Vice-
Presidente/Alta Representante no sentido 

22. Reitera o seu compromisso com a
parceria transatlântica como um elemento 
importante e um dos principais pilares da 
acção externa da UE; insta a 
Vice-Presidente/Alta Representante a 
assegurar que a UE actue como um 
parceiro coerente, activo, igual e, contudo, 
autónomo dos EUA no reforço da 
segurança e da estabilidade globais, 
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de coordenar de forma estreita e 
desenvolver sinergias na relação com os 
EUA, com vista a garantir a estabilidade e 
a segurança do continente europeu, 
incluindo nas áreas da cooperação com a 
Rússia e da defesa da estabilidade no 
Grande Médio Oriente, Irão, Afeganistão 
e Paquistão;

promovendo a paz e o respeito dos direitos 
humanos, e também adoptando uma
abordagem unida a desafios globais como
a proliferação nuclear, o terrorismo, as 
alterações climáticas e a segurança 
energética;

Or. en

Alteração 142
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 22 

Proposta de resolução Alteração

22. Salienta a necessidade de uma 
coordenação estreita e contínua da 
política externa da UE com o seu aliado e 
parceiro estratégico mais próximo, os 
EUA, que permita assegurar uma 
abordagem comum da governação global e 
de desafios como a não-proliferação 
nuclear e o terrorismo; apela à Vice-
Presidente/Alta Representante no sentido 
de coordenar de forma estreita e 
desenvolver sinergias na relação com os 
EUA, com vista a garantir a estabilidade e 
a segurança do continente europeu, 
incluindo nas áreas da cooperação com a 
Rússia e da defesa da estabilidade no 
Grande Médio Oriente, Irão, Afeganistão 
e Paquistão;

22. Apela a uma melhor coordenação e
maior cooperação entre a UE e o seu 
aliado e parceiro estratégico mais próximo, 
os EUA, adoptando uma abordagem 
comum da governação global e de desafios 
como a não-proliferação nuclear e o 
terrorismo; apela à Vice-Presidente/Alta 
Representante para que se concentre 
numa resolução da crise imediata 
provocada pela aparente determinação do 
Governo iraniano de construir uma 
bomba nuclear, chegando a um acordo 
completo com os EUA sobre as próximas 
medidas adequadas a tomar;

Or. en

Alteração 143
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 22 
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Proposta de resolução Alteração

22. Salienta a necessidade de uma 
coordenação estreita e contínua da política 
externa da UE com o seu aliado e parceiro 
estratégico mais próximo, os EUA, que 
permita assegurar uma abordagem comum 
da governação global e de desafios como a 
não-proliferação nuclear e o terrorismo; 
apela à Vice-Presidente/Alta Representante 
no sentido de coordenar de forma estreita e 
desenvolver sinergias na relação com os 
EUA, com vista a garantir a estabilidade e 
a segurança do continente europeu, 
incluindo nas áreas da cooperação com a 
Rússia e da defesa da estabilidade no 
Grande Médio Oriente, Irão, Afeganistão 
e Paquistão;

22. Salienta a necessidade de uma 
coordenação estreita e contínua da política 
externa da UE com o seu aliado e parceiro 
estratégico mais próximo, os EUA, 
trabalhando para definir uma abordagem 
comum da governação global e de desafios 
à segurança global, como a proliferação
nuclear e a proliferação de armas, o 
terrorismo e a criminalidade organizada, o 
subdesenvolvimento, as ditaduras e as 
alterações climáticas; apela à 
Vice-Presidente/Alta Representante no 
sentido de coordenar de forma estreita e 
procurar sinergias na relação com os EUA, 
com vista a reforçar a democracia e 
assegurar a estabilidade e a segurança do 
continente europeu, dos seus países 
vizinhos e a nível global, nomeadamente 
desenvolvendo parcerias construtivas com
a Rússia e outras grandes potências;

Or. en

Alteração 144
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 22 

Proposta de resolução Alteração

22. Salienta a necessidade de uma 
coordenação estreita e contínua da política 
externa da UE com o seu aliado e parceiro 
estratégico mais próximo, os EUA, que 
permita assegurar uma abordagem comum 
da governação global e de desafios como a 
não-proliferação nuclear e o terrorismo; 
apela à Vice-Presidente/Alta Representante 
no sentido de coordenar de forma estreita e 
desenvolver sinergias na relação com os 
EUA, com vista a garantir a estabilidade e
a segurança do continente europeu, 

22. Salienta a necessidade de uma 
coordenação estreita e contínua da política 
externa da UE com o seu aliado e parceiro 
estratégico mais próximo, os EUA, que 
permita assegurar uma abordagem comum 
da governação global apoiando e
reformando as instituições internacionais 
e promovendo o respeito do direito 
internacional e de desafios como a 
não-proliferação nuclear e o terrorismo; 
reitera a sua opinião de que a luta contra 
o terrorismo não pode ter lugar à custa 
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incluindo nas áreas da cooperação com a 
Rússia e da defesa da estabilidade no 
Grande Médio Oriente, Irão, Afeganistão e 
Paquistão;

dos direitos humanos e das liberdades 
civis; apela à Vice-Presidente/Alta 
Representante no sentido de coordenar de 
forma estreita e desenvolver sinergias na 
relação com os EUA, com vista a garantir a 
estabilidade, a segurança e a resolução 
pacífica dos conflitos actuais do 
continente europeu, incluindo nas áreas da 
cooperação com a Rússia e da defesa da 
estabilidade no Grande Médio Oriente, 
Irão, Afeganistão e Paquistão;

Or. en

Alteração 145
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposta de resolução
N.º 22 

Proposta de resolução Alteração

22. Salienta a necessidade de uma 
coordenação estreita e contínua da 
política externa da UE com o seu aliado e 
parceiro estratégico mais próximo, os 
EUA, que permita assegurar uma 
abordagem comum da governação global e 
de desafios como a não-proliferação 
nuclear e o terrorismo; apela à Vice-
Presidente/Alta Representante no sentido 
de coordenar de forma estreita e 
desenvolver sinergias na relação com os
EUA, com vista a garantir a estabilidade e 
a segurança do continente europeu, 
incluindo nas áreas da cooperação com a 
Rússia e da defesa da estabilidade no 
Grande Médio Oriente, Irão, Afeganistão e 
Paquistão;

22. Insta a uma melhor coordenação e a 
um reforço da cooperação entre a UE e o 
seu aliado e parceiro estratégico mais 
próximo que permita assegurar uma 
abordagem comum da governação global e 
de desafios como a não-proliferação 
nuclear e o terrorismo; apela à Vice-
Presidente/Alta Representante no sentido 
de coordenar de forma estreita e 
desenvolver sinergias na relação com os 
EUA, com vista a garantir a estabilidade e 
a segurança do continente europeu, 
incluindo nas áreas da cooperação com a 
Rússia e da defesa da estabilidade no 
Grande Médio Oriente, Irão, Afeganistão e 
Paquistão;

Or. en
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Alteração 146
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 22 

Proposta de resolução Alteração

22. Salienta a necessidade de uma 
coordenação estreita e contínua da política 
externa da UE com o seu aliado e parceiro 
estratégico mais próximo, os EUA, que 
permita assegurar uma abordagem comum 
da governação global e de desafios como a 
não-proliferação nuclear e o terrorismo; 
apela à Vice-Presidente/Alta Representante 
no sentido de coordenar de forma estreita e 
desenvolver sinergias na relação com os 
EUA, com vista a garantir a estabilidade e 
a segurança do continente europeu, 
incluindo nas áreas da cooperação com a 
Rússia e da defesa da estabilidade no 
Grande Médio Oriente, Irão, Afeganistão e 
Paquistão;

22. Salienta a necessidade de uma 
coordenação estreita e contínua da política 
externa da UE com o seu aliado e parceiro 
estratégico mais próximo, os EUA, que 
permita assegurar uma abordagem comum 
da governação global e de desafios como a 
não-proliferação nuclear e o terrorismo; 
apela à Vice-Presidente/Alta Representante 
no sentido de coordenar de forma estreita e 
desenvolver sinergias na relação com os 
EUA, com vista a garantir a estabilidade e 
a segurança do continente europeu e do 
mundo em geral, incluindo nas áreas da 
cooperação com actores relevantes (a 
Rússia, a China, a Índia e a Turquia) e da 
defesa da estabilidade no Grande Médio 
Oriente, Irão, Afeganistão e Paquistão;

Or. en

Alteração 147
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 22 

Proposta de resolução Alteração

22. Salienta a necessidade de uma 
coordenação estreita e contínua da política 
externa da UE com o seu aliado e parceiro 
estratégico mais próximo, os EUA, que 
permita assegurar uma abordagem comum 
da governação global e de desafios como a 
não-proliferação nuclear e o terrorismo; 
apela à Vice-Presidente/Alta Representante 
no sentido de coordenar de forma estreita e 
desenvolver sinergias na relação com os 

22. Salienta a necessidade de uma 
coordenação estreita e contínua da política 
externa da UE com o seu aliado e parceiro 
estratégico mais próximo, os EUA, que 
permita assegurar uma abordagem comum 
da governação global e de desafios como, 
inter alia, a não-proliferação nuclear e o 
terrorismo; apela à Vice-Presidente/Alta 
Representante no sentido de coordenar de 
forma estreita e desenvolver sinergias na 
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EUA, com vista a garantir a estabilidade e 
a segurança do continente europeu, 
incluindo nas áreas da cooperação com a 
Rússia e da defesa da estabilidade no 
Grande Médio Oriente, Irão, Afeganistão e 
Paquistão;

relação com os EUA, com vista a garantir a 
estabilidade e a segurança do continente 
europeu, incluindo, desejavelmente, nas 
áreas da cooperação com a Rússia e da 
defesa da estabilidade no Grande Médio 
Oriente, Irão, Afeganistão e Paquistão;

Or. es

Alteração 148
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

22-A. Apela ao desenvolvimento de uma 
estratégia global da UE e dos EUA para 
melhorar a situação da segurança em 
todo o Grande Médio Oriente, no Irão, no 
Afeganistão e no Paquistão, que implica a 
cooperação com a Turquia, a Rússia e a 
China;

Or. en

Alteração 149
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

22-A. Apela ao desenvolvimento de uma 
estratégia global da UE para melhorar a 
situação da segurança em todo o Grande 
Médio Oriente, no Irão, no Afeganistão e 
no Paquistão, que implica a cooperação 
com a Rússia e a China;

Or. en
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Alteração 150
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

22-A. Solicita à VP/AR que recorde à 
Administração Obama que é urgente 
encerrar o centro de detenção da Baía de 
Guantánamo, apresentar aos tribunais 
civis todos os terroristas suspeitos que já 
foram acusados ou ainda aguardam a 
acusação e repatriar ou realojar e 
compensar todos os detidos que não 
foram acusados; insta os 
Estados-Membros da UE a ajudarem
efectivamente os Estados Unidos a 
encerrar o centro de detenção da Baía de 
Guantánamo e a realojar todos os detidos 
absolvidos de acusações que não possam 
ser repatriados; exorta os 
Estados-Membros da UE a assumirem as 
suas responsabilidades pela violação dos 
direitos humanos de suspeitos de 
terrorismo detidos na Baía de 
Guantánamo ou em quaisquer outras 
“prisões secretas”, uma vez que 
cooperaram com a sua “extradição não 
judicial”, e a prestarem contas sobre o seu 
cumprimento das recomendações da 
resolução de 2007 do Parlamento 
Europeu sobre a alegada utilização pela 
CIA de países europeus para transporte e 
detenção ilegal de prisioneiros;

Or. en

Alteração 151
Nirj Deva

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração

22-A. Saúda os recentes apelos da 
administração dos EUA a uma parceria 
mais estreita entre os EUA e a UE; insta a 
que a UE adopte uma abordagem mais 
forte a este respeito, reconhecendo a 
necessidade de assegurar um maior 
equilíbrio de poder;

Or. en

Alteração 152
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 23 

Proposta de resolução Alteração

23. Chama a atenção para as perspectivas 
de adesão à UE de todos os países dos 
Balcãs Ocidentais e salienta a relevância de 
um empenhamento permanente nesse
processo tanto desses países como da UE;

23. Chama a atenção para as perspectivas 
variáveis de adesão à UE dos países dos 
Balcãs Ocidentais e salienta a relevância de 
um empenhamento permanente no
processo de alargamento tanto desses 
países como da UE; deplora, a este 
respeito, a continuação da disputa entre a 
Grécia e a Macedónia a propósito do 
nome deste último país;

Or. en

Alteração 153
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 23 

Proposta de resolução Alteração

23. Chama a atenção para as perspectivas 
de adesão à UE de todos os países dos 
Balcãs Ocidentais e salienta a relevância de 

23. Chama a atenção para as perspectivas 
de adesão à UE de todos os países dos 
Balcãs Ocidentais e salienta a relevância de 
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um empenhamento permanente nesse 
processo tanto desses países como da UE;

um empenhamento permanente nesse 
processo tanto desses países como da UE; 
recorda que a perspectiva do alargamento 
da UE é um incentivo importante à 
continuação das reformas políticas e 
económicas nos países dos Balcãs 
Ocidentais, contribuindo para a 
estabilidade e o desenvolvimento efectivos 
da região;

Or. en

Alteração 154
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 23 

Proposta de resolução Alteração

23. Chama a atenção para as perspectivas 
de adesão à UE de todos os países dos 
Balcãs Ocidentais e salienta a relevância de 
um empenhamento permanente nesse 
processo tanto desses países como da UE;

23. Chama a atenção para as perspectivas 
de adesão à UE de todos os países dos 
Balcãs Ocidentais e salienta a relevância de 
um empenhamento permanente nesse 
processo tanto desses países como da UE; 
como afirmou o Conselho Europeu de 
Junho de 2003, que aprovou o documento 
“Agenda de Salónica para os Balcãs 
Ocidentais: a caminho da integração 
europeia”; 

Or. en

Alteração 155
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Proposta de resolução
N.º 23 

Proposta de resolução Alteração

23. Chama a atenção para as perspectivas 
de adesão à UE de todos os países dos 

23. Confirma as perspectivas de adesão à 
UE de todos os países dos Balcãs 
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Balcãs Ocidentais e salienta a relevância de 
um empenhamento permanente nesse 
processo tanto desses países como da UE;

Ocidentais e salienta a relevância de um 
empenhamento permanente nesse processo 
tanto desses países como da UE;

Or. en

Alteração 156
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

23-A. Reitera a sua rejeição da declaração 
unilateral de independência do Kosovo; 
nota que esta declaração cria um 
precedente perigoso contrário à legislação 
internacional; apela a uma solução 
satisfatória comum, ao abrigo da 
Resolução 124(1999) do Conselho de 
Segurança da ONU, que declarou o 
compromisso de todos os 
Estados-Membros com os princípios da 
soberania e da integridade territorial, 
respeitando o direito internacional como 
único caminho eficaz para encontrar uma 
solução permanente a favor da paz na 
região;

Or. en

Alteração 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

23-A. Reconhece os progressos 
alcançados por todos os países da região 
no seu caminho para a UE, mas nota que 
a instabilidade política e a fragilidade 
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institucional, a par de questões bilaterais 
por resolver, impedem uma maior 
evolução de alguns países para a 
integração na UE; salienta que a União 
necessita de uma visão clara e comum da 
região, e exorta a VP/AR e a Comissão a 
empenharem-se activamente na resolução 
dos problemas que ainda subsistem;

Or. en

Alteração 158
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de resolução
N.º 24 

Proposta de resolução Alteração

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram 
em diversos municípios durante as 
recentes eleições; destaca a importância 
da realização de eleições justas enquanto 
parte da transição democrática em curso 
no Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos 
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do país; reclama que 
as planeadas conversações entre o Kosovo 
e a Sérvia se iniciem sem delongas, sob o 
patrocínio da UE, e destaca o seu enorme 
potencial para contribuírem para a 
estabilidade no Kosovo e para 
melhorarem a situação da população 
local, incluindo no que toca à imposição 
do Estado de direito no Norte do país; 
reitera a necessidade de se garantir que a 
Missão da União Europeia para o Estado 
de Direito no Kosovo (EULEX KOSOVO) 
funcione eficazmente em todo o território 
do país, mediante a intensificação das 

24. Observa que a situação no Kosovo 
permanece estável e recorda o papel 
desempenhado pela NATO, assim como 
os seus bombardeamentos devastadores 
na região; exorta todas as partes 
envolvidas a adoptarem as medidas 
necessárias para melhorar a situação dos 
direitos democráticos e as condições de 
vida de todas as pessoas que vivem no 
Kosovo, sem deixar de sublinhar que o 
Kosovo não é um estado independente e 
soberano e que os seus direitos continuam 
a ser os conferidos pela resolução do 
Conselho de Segurança da ONU n.º 1244/ 
1999; 
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suas actividades no Norte, e goze da 
confiança e do apoio de toda a população;

Or. el

Alteração 159
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 24 

Proposta de resolução Alteração

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas enquanto parte 
da transição democrática em curso no 
Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos 
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do país; reclama que 
as planeadas conversações entre o Kosovo 
e a Sérvia se iniciem sem delongas, sob o 
patrocínio da UE, e destaca o seu enorme 
potencial para contribuírem para a 
estabilidade no Kosovo e para
melhorarem a situação da população local, 
incluindo no que toca à imposição do 
Estado de direito no Norte do país; reitera 
a necessidade de se garantir que a Missão 
da União Europeia para o Estado de Direito 
no Kosovo (EULEX KOSOVO) funcione 
eficazmente em todo o território do país, 
mediante a intensificação das suas 
actividades no Norte, e goze da confiança 
e do apoio de toda a população;

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas enquanto parte 
da transição democrática em curso no 
Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos 
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do país; reclama que 
as planeadas conversações entre o Kosovo 
e a Sérvia se iniciem sem delongas, sob o 
patrocínio da UE, de modo a contribuir
para a estabilidade no Kosovo e melhorar 
a situação de toda a sua população, ; 
reitera a necessidade de se garantir que a 
Missão da União Europeia para o Estado 
de Direito no Kosovo (EULEX KOSOVO) 
funcione eficazmente através de todo o 
território do país, mediante a intensificação 
das suas actividades no Norte;

Or. en
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Alteração 160
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 24 

Proposta de resolução Alteração

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas enquanto 
parte da transição democrática em curso
no Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do país; reclama que 
as planeadas conversações entre o Kosovo 
e a Sérvia se iniciem sem delongas, sob o 
patrocínio da UE, e destaca o seu enorme 
potencial para contribuírem para a 
estabilidade no Kosovo e para melhorarem 
a situação da população local, incluindo no 
que toca à imposição do Estado de direito 
no Norte do país; reitera a necessidade de 
se garantir que a Missão da União Europeia 
para o Estado de Direito no Kosovo 
(EULEX KOSOVO) funcione eficazmente 
em todo o território do país, mediante a 
intensificação das suas actividades no 
Norte, e goze da confiança e do apoio de 
toda a população;

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas e exorta a UE 
a acompanhar estreitamente a situação da 
democracia no Kosovo; exorta as 
autoridades do Kosovo a melhorar futuros 
processos eleitorais para garantir os 
direitos democráticos de todos os cidadãos 
e reforçar a perspectiva europeia; reclama 
que as planeadas conversações entre o 
Kosovo e a Sérvia se iniciem sem 
delongas, sob o patrocínio da UE, e destaca 
o seu enorme potencial para contribuírem 
para a estabilidade no Kosovo e para 
melhorarem a situação da população local, 
incluindo no que toca à imposição do 
Estado de direito no Norte do país; reitera a 
necessidade de se garantir que a Missão da 
União Europeia para o Estado de Direito 
no Kosovo (EULEX KOSOVO) funcione 
eficazmente em todo o território do país, 
mediante a intensificação das suas 
actividades no Norte, e goze da confiança e 
do apoio de toda a população;

Or. en

Alteração 161
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 24 
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Proposta de resolução Alteração

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas enquanto parte 
da transição democrática em curso no 
Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos 
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do país; reclama que 
as planeadas conversações entre o Kosovo 
e a Sérvia se iniciem sem delongas, sob o 
patrocínio da UE, e destaca o seu enorme 
potencial para contribuírem para a 
estabilidade no Kosovo e para melhorarem 
a situação da população local, incluindo no 
que toca à imposição do Estado de direito 
no Norte do país; reitera a necessidade de 
se garantir que a Missão da União Europeia 
para o Estado de Direito no Kosovo 
(EULEX KOSOVO) funcione eficazmente 
em todo o território do país, mediante a 
intensificação das suas actividades no 
Norte, e goze da confiança e do apoio de 
toda a população;

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da reforma 
eleitoral e da realização de eleições justas 
enquanto parte da transição democrática 
em curso no Kosovo; exorta o novo
Governo do Kosovo a melhorar futuros 
processos eleitorais para garantir os 
direitos democráticos dos cidadãos do 
Kosovo e reforçar a perspectiva europeia 
do país; reclama que as planeadas 
conversações entre o Kosovo e a Sérvia se 
iniciem após a formação dos novos 
parlamento e governo do Kosovo, sob o 
patrocínio da UE, e destaca o seu enorme 
potencial para contribuírem para a 
estabilidade no Kosovo e para melhorarem 
a situação da população local, incluindo no 
que toca à imposição do Estado de direito 
no Norte do país; reitera a necessidade de 
se garantir que a Missão da União Europeia 
para o Estado de Direito no Kosovo 
(EULEX KOSOVO) funcione eficazmente 
em todo o território do país, mediante a 
intensificação das suas actividades no 
Norte, e goze da confiança e do apoio de 
toda a população; assinala que os 
kosovares continuam a ser os únicos 
cidadãos da região excluídos do regime de 
isenção de visto com a UE e solicita, a 
este respeito, à Comissão que inicie de 
imediato o diálogo em matéria de vistos 
com as autoridades de Pristina a fim de 
definir o roteiro da liberalização dos 
vistos;

Or. en
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Alteração 162
Zoran Thaler

Proposta de resolução
N.º 24 

Proposta de resolução Alteração

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas enquanto parte 
da transição democrática em curso no 
Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos 
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do país; reclama que 
as planeadas conversações entre o Kosovo 
e a Sérvia se iniciem sem delongas, sob o 
patrocínio da UE, e destaca o seu enorme 
potencial para contribuírem para a 
estabilidade no Kosovo e para melhorarem 
a situação da população local, incluindo no 
que toca à imposição do Estado de direito 
no Norte do país; reitera a necessidade de 
se garantir que a Missão da União 
Europeia para o Estado de Direito no 
Kosovo (EULEX KOSOVO) funcione 
eficazmente em todo o território do país, 
mediante a intensificação das suas 
actividades no Norte, e goze da confiança e 
do apoio de toda a população;

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas enquanto parte 
da transição democrática em curso no 
Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos 
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do país; reclama que 
as planeadas conversações entre o Kosovo 
e a Sérvia se iniciem sem delongas, sob o 
patrocínio da UE, e destaca o seu enorme 
potencial para contribuírem para a 
estabilidade no Kosovo e para melhorarem 
a situação da população local, incluindo no 
que toca à imposição do Estado de direito 
no Norte do país; expressa total apoio à 
Missão da União Europeia para o Estado 
de Direito no Kosovo (EULEX KOSOVO)
no seu esforço para abordar o problema 
das pessoas desaparecidas durante o 
conflito no Kosovo e para investigar e 
julgar a criminalidade organizada, em 
particular as alegações de tratamento 
desumano e de tráfico de órgãos durante e 
imediatamente após o conflito; reitera a 
necessidade de se garantir que a EULEX 
funcione eficazmente em todo o território 
do país, mediante a intensificação das suas 
actividades no Norte, e goze da confiança e 
do apoio de toda a população;
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Or. en

Alteração 163
Marietta Giannakou

Proposta de resolução
N.º 24 

Proposta de resolução Alteração

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas enquanto parte 
da transição democrática em curso no 
Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos 
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do país; reclama que 
as planeadas conversações entre o Kosovo 
e a Sérvia se iniciem sem delongas, sob o 
patrocínio da UE, e destaca o seu enorme 
potencial para contribuírem para a 
estabilidade no Kosovo e para melhorarem 
a situação da população local, incluindo no 
que toca à imposição do Estado de direito 
no Norte do país; reitera a necessidade de 
se garantir que a Missão da União Europeia 
para o Estado de Direito no Kosovo 
(EULEX KOSOVO) funcione eficazmente 
em todo o território do país, mediante a 
intensificação das suas actividades no 
Norte, e goze da confiança e do apoio de 
toda a população;

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas enquanto parte 
da transição democrática em curso no 
Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos 
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do Kosovo; reclama 
que as planeadas conversações entre o 
Kosovo e a Sérvia se iniciem sem 
delongas, sob o patrocínio da UE, e destaca 
o seu enorme potencial para contribuírem 
para a estabilidade no Kosovo e para 
melhorarem a situação da população local, 
incluindo no que toca à imposição do 
Estado de direito no Norte do Kosovo; 
reitera a necessidade de se garantir que a 
Missão da União Europeia para o Estado 
de Direito no Kosovo (EULEX KOSOVO) 
funcione eficazmente em todo o território 
do país, mediante a intensificação das suas 
actividades no Norte do Kosovo, e goze da 
confiança e do apoio de toda a população;

Or. en
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Alteração 164
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 24 

Proposta de resolução Alteração

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas enquanto parte 
da transição democrática em curso no 
Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos 
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do país; reclama que 
as planeadas conversações entre o Kosovo 
e a Sérvia se iniciem sem delongas, sob o 
patrocínio da UE, e destaca o seu enorme 
potencial para contribuírem para a 
estabilidade no Kosovo e para melhorarem 
a situação da população local, incluindo no 
que toca à imposição do Estado de direito 
no Norte do país; reitera a necessidade de 
se garantir que a Missão da União Europeia 
para o Estado de Direito no Kosovo 
(EULEX KOSOVO) funcione eficazmente 
em todo o território do país, mediante a 
intensificação das suas actividades no 
Norte, e goze da confiança e do apoio de 
toda a população;

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições e às graves alegações de 
corrupção produzidas no Conselho da 
Europa pelo Senador Dick Marty; apela a 
uma investigação exaustiva da EULEX 
sobre estas alegações e a uma condenação 
exemplar de todas as pessoas que venham 
a ser consideradas responsáveis; destaca a 
importância da realização de eleições justas 
enquanto parte da transição democrática 
em curso no Kosovo; exorta o Governo do 
Kosovo a melhorar futuros processos 
eleitorais para garantir os direitos 
democráticos dos cidadãos do Kosovo e 
reforçar a perspectiva europeia do país; 
reclama que as planeadas conversações 
entre o Kosovo e a Sérvia se iniciem sem 
delongas, sob o patrocínio da UE, e destaca 
o seu enorme potencial para contribuírem 
para a estabilidade no Kosovo e para
melhorarem a situação da população local, 
incluindo no que toca à imposição do 
Estado de direito no Norte do país; reitera a 
necessidade de se garantir que a Missão da 
União Europeia para o Estado de Direito 
no Kosovo (EULEX KOSOVO) funcione 
eficazmente em todo o território do país, 
mediante a intensificação das suas 
actividades no Norte, e goze da confiança e 
do apoio de toda a população; 

Or. en
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Alteração 165
Nirj Deva

Proposta de resolução
N.º 24 

Proposta de resolução Alteração

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas enquanto parte 
da transição democrática em curso no 
Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos 
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do país; reclama que 
as planeadas conversações entre o Kosovo 
e a Sérvia se iniciem sem delongas, sob o 
patrocínio da UE, e destaca o seu enorme 
potencial para contribuírem para a 
estabilidade no Kosovo e para melhorarem 
a situação da população local, incluindo no 
que toca à imposição do Estado de direito 
no Norte do país; reitera a necessidade de 
se garantir que a Missão da União Europeia 
para o Estado de Direito no Kosovo 
(EULEX KOSOVO) funcione eficazmente 
em todo o território do país, mediante a 
intensificação das suas actividades no 
Norte, e goze da confiança e do apoio de 
toda a população;

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas enquanto parte 
da transição democrática em curso no 
Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos 
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do país; reclama que 
as planeadas conversações entre o Kosovo 
e a Sérvia se iniciem sem delongas, sob o 
patrocínio da UE, e destaca o seu enorme 
potencial para contribuírem para a 
estabilidade no Kosovo e para melhorarem 
a situação da população local, incluindo no 
que toca à imposição do Estado de direito 
no Norte do país; reitera a necessidade de 
se garantir que a Missão da União Europeia 
para o Estado de Direito no Kosovo 
(EULEX KOSOVO) funcione eficazmente 
e prepare adequadamente a 
administração local para a boa 
governação em todo o território do país, 
mediante a intensificação das suas 
actividades no Norte, e goze da confiança e 
do apoio de toda a população;

Or. en
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Alteração 166
María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 24 

Proposta de resolução Alteração

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas enquanto parte 
da transição democrática em curso no 
Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos 
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do país; reclama que 
as planeadas conversações entre o Kosovo 
e a Sérvia se iniciem sem delongas, sob o 
patrocínio da UE, e destaca o seu enorme 
potencial para contribuírem para a 
estabilidade no Kosovo e para melhorarem 
a situação da população local, incluindo no 
que toca à imposição do Estado de direito 
no Norte do país; reitera a necessidade de 
se garantir que a Missão da União Europeia 
para o Estado de Direito no Kosovo 
(EULEX KOSOVO) funcione eficazmente 
em todo o território do país, mediante a 
intensificação das suas actividades no 
Norte, e goze da confiança e do apoio de 
toda a população;

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas enquanto parte 
da transição democrática em curso no 
Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos 
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do país; reclama que 
as planeadas conversações entre o Kosovo 
e a Sérvia se iniciem sem delongas, sob o 
patrocínio da UE, e destaca o seu enorme 
potencial para contribuírem para a 
estabilidade no Kosovo e para melhorarem 
a situação da população local, incluindo no 
que toca à imposição do Estado de direito 
no Norte; reitera a necessidade de se 
garantir que a Missão da União Europeia 
para o Estado de Direito no Kosovo 
(EULEX KOSOVO) funcione eficazmente 
em todo o território, mediante a 
intensificação das suas actividades na 
região norte, e cultive a confiança e o
apoio de toda a população;

Or. es

Alteração 167
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 24 
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Proposta de resolução Alteração

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas enquanto parte 
da transição democrática em curso no 
Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos 
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do país; reclama que 
as planeadas conversações entre o Kosovo 
e a Sérvia se iniciem sem delongas, sob o 
patrocínio da UE, e destaca o seu enorme 
potencial para contribuírem para a 
estabilidade no Kosovo e para melhorarem 
a situação da população local, incluindo no 
que toca à imposição do Estado de direito 
no Norte do país; reitera a necessidade de 
se garantir que a Missão da União Europeia 
para o Estado de Direito no Kosovo 
(EULEX KOSOVO) funcione eficazmente 
em todo o território do país, mediante a 
intensificação das suas actividades no 
Norte, e goze da confiança e do apoio de 
toda a população;

24. Regozija-se com o facto de a situação 
no Kosovo permanecer estável e pacífica, 
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram em 
diversos municípios durante as recentes 
eleições; destaca a importância da 
realização de eleições justas enquanto parte 
da transição democrática em curso no 
Kosovo; tem consciência de que nem 
todos os Estados-Membros reconheceram 
a independência do Kosovo; exorta o 
Governo do Kosovo a melhorar futuros 
processos eleitorais para garantir os 
direitos democráticos dos cidadãos do 
Kosovo e reforçar a perspectiva europeia 
do país; reclama que as planeadas 
conversações entre o Kosovo e a Sérvia se 
iniciem sem delongas, sob o patrocínio da 
UE, e destaca o seu enorme potencial para 
contribuírem para a estabilidade no Kosovo 
e para melhorarem a situação da população 
local, incluindo no que toca à imposição do 
Estado de direito no Norte do país; reitera a 
necessidade de se garantir que a Missão da 
União Europeia para o Estado de Direito 
no Kosovo (EULEX KOSOVO) funcione 
eficazmente em todo o território do país, 
mediante a intensificação das suas 
actividades no Norte, e goze da confiança e 
do apoio de toda a população;

Or. es

Alteração 168
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Proposta de resolução
N.º 24 

Proposta de resolução Alteração

24. Regozija-se com o facto de a situação 24. Regista o facto de a situação no 
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no Kosovo permanecer estável e pacífica,
manifestando, porém, a sua apreensão em 
relação aos graves problemas e às 
violações da lei eleitoral que ocorreram 
em diversos municípios durante as 
recentes eleições; destaca a importância 
da realização de eleições justas enquanto 
parte da transição democrática em curso 
no Kosovo; exorta o Governo do Kosovo a 
melhorar futuros processos eleitorais para 
garantir os direitos democráticos dos 
cidadãos do Kosovo e reforçar a 
perspectiva europeia do país; reclama que 
as planeadas conversações entre o Kosovo 
e a Sérvia se iniciem sem delongas, sob o 
patrocínio da UE, e destaca o seu enorme 
potencial para contribuírem para a 
estabilidade no Kosovo e para 
melhorarem a situação da população 
local, incluindo no que toca à imposição 
do Estado de direito no Norte do país; 
reitera a necessidade de se garantir que a 
Missão da União Europeia para o Estado 
de Direito no Kosovo (EULEX KOSOVO) 
funcione eficazmente em todo o território 
do país, mediante a intensificação das suas 
actividades no Norte, e goze da confiança 
e do apoio de toda a população;

Kosovo permanecer estável e pacífica, mas 
frágil; reclama que as planeadas 
conversações entre o Kosovo e a Sérvia se 
iniciem sem delongas, sob o patrocínio da 
UE, e destaca o seu enorme potencial para 
contribuírem para a estabilidade não só do
Kosovo como de toda a região; reitera a 
necessidade de se garantir que a Missão da 
União Europeia para o Estado de Direito 
no Kosovo (EULEX KOSOVO) funcione 
eficazmente em todo o território do país, 
mediante a intensificação das suas 
actividades no Norte;

Or. en

Alteração 169
Nirj Deva

Proposta de resolução
N.º 25 

Proposta de resolução Alteração

25. Insta a Vice-Presidente/Alta 
Representante e a Comissão a 
incrementarem o diálogo com os líderes 
políticos da Bósnia e Herzegovina na 
sequência das eleições, com vista a auxiliar 
este país e a sua população a perseverarem 
na via da integração europeia; considera 

25. Insta a Vice-Presidente/Alta 
Representante e a Comissão a 
incrementarem o diálogo com os líderes 
políticos da Bósnia e Herzegovina na 
sequência das eleições, com vista a auxiliar 
este país e a sua população a perseverarem 
na via da integração europeia; considera 
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limitados os progressos efectuados pela 
Bósnia e Herzegovina no plano das 
reformas ligadas ao processo de integração 
na UE e que a preponderância de agendas 
étnicas e de grupo é susceptível de afectar 
o cumprimento dos critérios de adesão à 
UE e à NATO;

limitados os progressos efectuados pela 
Bósnia e Herzegovina no plano das 
reformas ligadas ao processo de integração 
na UE devido a uma abordagem 
incorrecta até ao momento, que colocou a 
tónica no papel do Gabinete do Alto 
Representante como fiscalizador 
internacional, e à dependência total da 
legislação externa; insta a que, em vez 
disso, a UE passe a disponibilizar à 
Bósnia e Herzegovina assistência técnica 
e orientação para uma boa governação;

Or. en

Alteração 170
Hannes Swoboda

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

25-A. Manifesta a sua profunda 
preocupação com o conflito interno em 
curso na Albânia e solicita ao Governo e 
à oposição que se abstenham de usar a 
força e iniciem um novo diálogo para pôr 
fim ao conflito e encontrar um 
compromisso sustentável; saúda, a este 
respeito, a iniciativa tomada pelo 
representante da VP/AR em coordenação 
com o Comissário responsável pelo 
Alargamento e pela Política de 
Vizinhança;

Or. en

Alteração 171
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração

25-A. Apela à VP/AR e aos 
Estados-Membros para que elaborem 
rapidamente um plano completo para 
reforçar a presença da UE na Bósnia e 
Herzegovina, que inclua a nomeação de 
um chefe de delegação da UE forte e a 
criação ou o fortalecimento das secções 
política, jurídica, de comunicação, 
económica e de segurança da Delegação, 
a fim de apoiar a perspectiva de adesão da 
Bósnia à UE e de reforçar a credibilidade 
local;

Or. en

Alteração 172
Norica Nicolai

Proposta de resolução
Subtítulo 7-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

Estratégia da união Europeia para a 
região do Mar Negro

Or. en

Alteração 173
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
Subtítulo 7-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

Ásia Central

Or. en
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Alteração 174
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 26 

Proposta de resolução Alteração

26. Incita a Vice-Presidente/Alta 
Representante e a Comissão a 
aprofundarem a Parceria Oriental com os 
nossos vizinhos da Europa Oriental, tendo 
em vista o estabelecimento de relações de 
associação política e a sua integração 
económica, extensiva à área da energia, 
com base nos valores europeus que nos são 
comuns e num quadro de condicionalidade 
e incentivos tendente a desencadear a 
introdução de reformas;

26. Incita a Vice-Presidente/Alta 
Representante e a Comissão a 
aprofundarem a Parceria Oriental com os 
nossos vizinhos da Europa Oriental, tendo 
em vista o estabelecimento de relações de 
associação política e a sua integração 
económica, extensiva à área da energia, 
com base nos valores europeus que nos são 
comuns e num quadro de condicionalidade 
e incentivos tendente a desencadear a 
introdução de reformas; recorda que os 
conflitos por resolver na região mantêm 
as partes envolvidas numa situação em 
que a paz não é sustentável; exorta todas 
as partes interessadas a procurarem uma 
solução pacífica a longo prazo;

Or. en

Alteração 175
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos

Proposta de resolução
N.º 26 

Proposta de resolução Alteração

26. Incita a Vice-Presidente/Alta 
Representante e a Comissão a 
aprofundarem a Parceria Oriental com os 
nossos vizinhos da Europa Oriental, tendo 
em vista o estabelecimento de relações de 
associação política e a sua integração 
económica, extensiva à área da energia, 
com base nos valores europeus que nos são 

26. Incita a Vice-Presidente/Alta 
Representante e a Comissão a manterem o 
seu empenhamento na Parceria Oriental 
com os nossos vizinhos da Europa 
Oriental, tendo em vista o estabelecimento 
de relações de associação política e a sua 
integração económica, extensiva à área da 
energia, com base nos valores europeus 
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comuns e num quadro de condicionalidade 
e incentivos tendente a desencadear a 
introdução de reformas;

que nos são comuns e num quadro de 
condicionalidade e incentivos tendente a 
desencadear a introdução de reformas;

Or. en

Alteração 176
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 26 

Proposta de resolução Alteração

26. Incita a Vice-Presidente/Alta 
Representante e a Comissão a 
aprofundarem a Parceria Oriental com os
nossos vizinhos da Europa Oriental, tendo 
em vista o estabelecimento de relações de 
associação política e a sua integração 
económica, extensiva à área da energia, 
com base nos valores europeus que nos são 
comuns e num quadro de condicionalidade 
e incentivos tendente a desencadear a 
introdução de reformas;

26. Incita a Vice-Presidente/Alta 
Representante e a Comissão a 
aprofundarem a Parceria Oriental com os 
nossos vizinhos da Europa Oriental, tendo 
em vista o estabelecimento de relações de 
associação política e a sua integração 
económica, extensiva à área da energia, 
com base nos valores europeus que nos são 
comuns e num quadro de condicionalidade 
e incentivos tendente a desencadear a 
introdução de reformas; sublinha a 
importância de tomar em conta as normas
internacionais em matéria de direitos 
humanos nas negociações em curso sobre 
o acordo de associação com os países da 
Parceria Oriental; apela a iniciativas e 
acções que promovam e façam evoluir a 
cooperação regional no Cáucaso do Sul;

Or. en

Alteração 177
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

26-A. Saúda e apoia o empenho das 
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autoridades da República da Moldávia no 
reforço da sua relação com a União 
europeia no âmbito da celebração do 
acordo de associação, do desenvolvimento 
de um diálogo sobre a liberalização de 
vistos e do início das negociações sobre 
um acordo de comércio livre;

Or. en

Alteração 178
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 26-B (novo) 

Proposta de resolução Alteração

26-B. Apela aos actores políticos 
envolvidos no conflito da Transnístria 
para que retomem as negociações 
relativas à identificação de uma solução 
pacífica e duradoura, respeitando 
plenamente a soberania e a integridade 
territorial da República da Moldávia;

Or. en

Alteração 179
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 26-C (novo) 

Proposta de resolução Alteração

26-C. Insta a Comissão a acelerar a 
execução dos projectos ao abrigo da 
Sinergia do Mar Negro e a manter esta 
questão da agenda do SEAE;

Or. en
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Alteração 180
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

26-A. Sublinha a importância de um 
papel mais activo da UE na resolução dos 
conflitos por resolver na Transnístria e no 
Cáucaso do Sul;

Or. en

Alteração 181
María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 27 

Proposta de resolução Alteração

27. Condena a veemente repressão levada a 
cabo pelo regime do presidente 
Lukashenko da Bielorrússia contra 
membros da oposição, jornalistas e 
representantes da sociedade civil na 
sequência das eleições presidenciais de 19 
de Dezembro de 2010 e exorta à libertação 
imediata de todos quantos se encontram 
detidos; exorta a AR/VP e a Comissão a 
imporem sanções específicas contra o 
regime - como a proibição de vistos e o 
congelamento de bens de determinados 
funcionários de alto nível - e a 
incrementarem o apoio da UE à sociedade 
civil, a fim de reforçar os valores pró-
europeus entre a população; destaca a 
importância de assegurar o não isolamento 
da Bielorrússia, em particular em relação 
aos quadros regionais existentes;

27. Condena a veemente repressão levada a 
cabo pelo regime do presidente 
Lukashenko da Bielorrússia contra 
membros da oposição, jornalistas e 
representantes da sociedade civil na 
sequência das eleições presidenciais de 19 
de Dezembro de 2010 e exorta à libertação 
imediata de todos quantos se encontram 
detidos; saúda a Decisão do Conselho 
Europeu de 31 de Janeiro de 2011 que 
impõe sanções específicas contra o regime, 
como a proibição de vistos e o 
congelamento de bens de determinados 
funcionários de alto nível; congratula-se 
com o resultado da Conferência 
Internacional de Doadores “Solidariedade 
com a Bielorrússia”, de 2 de Fevereiro de 
2011, em que a UE se comprometeu a 
atribuir 17,3 milhões de euros a acções de 
apoio à sociedade civil, em particular aos
estudantes e aos meios de comunicação 
independentes; destaca a importância de 
assegurar o não isolamento da Bielorrússia, 
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em particular em relação aos quadros 
regionais existentes;

Or. es

Alteração 182
Krzysztof Lisek

Proposta de resolução
N.º 27 

Proposta de resolução Alteração

27. Condena a veemente repressão levada a 
cabo pelo regime do presidente 
Lukashenko da Bielorrússia contra 
membros da oposição, jornalistas e 
representantes da sociedade civil na 
sequência das eleições presidenciais de 19 
de Dezembro de 2010 e exorta à libertação
imediata de todos quantos se encontram 
detidos; exorta a AR/VP e a Comissão a 
imporem sanções específicas contra o 
regime - como a proibição de vistos e o 
congelamento de bens de determinados 
funcionários de alto nível - e a 
incrementarem o apoio da UE à sociedade 
civil, a fim de reforçar os valores pró-
europeus entre a população; destaca a 
importância de assegurar o não isolamento 
da Bielorrússia, em particular em relação 
aos quadros regionais existentes;

27. Condena a veemente repressão levada a 
cabo pelo regime do presidente 
Lukashenko da Bielorrússia contra 
membros da oposição, jornalistas e 
representantes da sociedade civil na 
sequência das eleições presidenciais de 19 
de Dezembro de 2010 e exorta à libertação 
imediata de todos quantos se encontram 
detidos e a ilibá-los de todas as acusações; 
exorta a AR/VP e a Comissão a imporem 
sanções específicas adicionais contra o 
regime - que deverão acompanhar a 
proibição de vistos e o congelamento de 
bens de determinados funcionários de alto 
nível já em aplicação - e a incrementarem 
o apoio da UE à sociedade civil, a fim de 
reforçar os valores pró-europeus entre a 
população; destaca a importância de 
assegurar o não isolamento da Bielorrússia, 
em particular em relação aos quadros 
regionais existentes;

Or. en

Alteração 183
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

27-A. Lamenta a ausência de quaisquer 
progressos substanciais no que respeita à 
resolução dos conflitos pendentes no 
Cáucaso do Sul; salienta que este é um 
obstáculo que impede o desenvolvimento 
de uma verdadeira dimensão multilateral 
e regional da Parceria Oriental; espera 
um maior empenho do SEAE na região e 
apela a um papel mais proactivo deste 
órgão com vista a facilitar o diálogo entre 
as partes, desenvolver medidas de reforço 
da confiança, incentivar contactos 
pessoais e, dessa forma, abrir caminho a 
um acordo duradouro;

Or. en

Alteração 184
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

27-A. Saúda a decisão tomada pelo 
Conselho, em 31 de Janeiro, de impor a 
proibição de visto a 157 responsáveis 
bielorrussos e de congelar os seus activos 
financeiros; lamenta que o Conselho não 
tenha tomado em conta os pedidos 
apresentados pelo Parlamento para a 
imposição de sanções económicas 
específicas à Bielorrússia, incluindo o 
congelamento de toda a assistência 
macrofinanceira prestada através de 
empréstimos do FMI, bem como de 
operações de crédito ao abrigo dos 
programas do Banco Europeu de 
Investimento e do Banco Europeu de 
Reconstrução e Desenvolvimento;

Or. en
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Alteração 185
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 27-B (novo) 

Proposta de resolução Alteração

27-B. Defende que as sanções contra os 
responsáveis governamentais bielorrussos 
devem manter-se em vigor até que todos 
os prisioneiros políticos sejam libertados 
das prisões da Bielorrússia; reitera que a 
UE tem de estar mais aberta aos cidadãos 
comuns bielorrussos; entende que a 
Comissão deve intensificar o seu trabalho 
na negociação das directivas relativas ao 
acordo de readmissão e à facilitação de 
vistos a fim de reforçar os contactos a 
nível pessoal entre a UE e a Bielorrússia; 
felicita os Estados-Membros que já 
tomaram medidas unilaterais para 
facilitar a emissão de vistos Schengen 
destinados a cidadãos bielorrussos e para 
reduzir o seu preço e incentiva os 
Estados-Membros que ainda não o 
fizeram a tomarem medidas semelhantes 
sem demora, prestando especial atenção 
aos vistos de curto prazo, que são os mais 
importantes para a sociedade em geral, 
para os estudantes e para outros jovens; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros 
a reduzirem drasticamente o preço dos 
vistos Schengen para cidadãos 
bielorrussos, que se situa actualmente em 
60 euros e é muito mais elevado do que o 
preço pago pelos cidadãos de outros 
países vizinhos da UE, como a Rússia, por 
exemplo;

Or. en



AM\859936PT.doc 125/187 PE452.878v03-00

PT

Alteração 186
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 28-C (novo) 

Proposta de resolução Alteração

28-C. Realça o significado da região do 
Mar Negro no quadro da Parceria 
Oriental e considera que é necessário um 
maior envolvimento da União Europeia a 
este nível;

Or. en

Alteração 187
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 28-D (novo) 

Proposta de resolução Alteração

28-D. Espera que o processo de reforma 
da Política Europeia de Vizinhança 
lançado pela Comissão conduza a uma 
nova visão estratégica e a uma abordagem 
diferenciada no quadro da mesma 
política, nomeadamente no que respeita 
aos domínios pertinentes, de acordo com 
os interesses, desafios e ameaças 
regionais da União;

Or. en

Alteração 188
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 28-E (novo) 
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Proposta de resolução Alteração

28-E. Reafirma a necessidade de uma 
abordagem coerente dos processos de 
cooperação regional através da 
operacionalização das iniciativas e dos 
instrumentos propostos pela UE para os 
seus vizinhos orientais (Parceria 
Europeia, Sinergia do Mar 
Negro/Estratégia da UE para o Mar 
Negro, etc.); considera que é necessário 
assegurar a complementaridade e a 
diferenciação entre as iniciativas 
propostas, especialmente a nível dos 
projectos, para promover uma utilização 
mais eficiente dos recursos e para obter 
resultados concretos;

Or. en

Alteração 189
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 28-F (novo) 

Proposta de resolução Alteração

28-F. Saúda o facto de a PEV ter mantido 
uma abordagem destinada a fazer 
avançar as relações com os seus vizinhos 
como elemento importante no incentivo a 
reformas e à aplicação do acervo da 
União Europeia nestes Estados; entende 
que é necessário tomar em consideração 
os desafios específicos com que se 
confrontam os nossos parceiros e 
vizinhos, mas também as suas próprias 
abordagens da relação com a UE;

Or. en
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Alteração 190
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 28-G (novo) 

Proposta de resolução Alteração

28-G. Sublinha a importância da região 
do Mar Negro na PEV, fazendo notar que 
é necessário e importante um maior 
envolvimento europeu neste domínio;

Or. en

Alteração 191
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 28-B (novo) 

Proposta de resolução Alteração

28-B. Considera que os Estados da região 
do Mar Negro se podem aproximar da UE 
através de projectos flexíveis e 
pragmáticos abertos a todos os actores 
regionais, como os que são propostos ao 
abrigo da Sinergia do Mar Negro; a 
sinergia deve manter o seu princípio 
fundamental de geometria variável e ser 
desenvolvida através do lançamento e da 
operacionalização das três parcerias 
sectoriais propostas pelos 
Estados-Membros e apoiadas pela 
Comissão;

Or. en

Alteração 192
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração

28-A. Congratula-se pelo facto de os 
interesses da União no que respeita ao 
Mar Negro reflectirem a ambição da UE 
de reforçar o seu perfil como actor global 
com significado, nomeadamente no 
contexto das alterações motivadas pela 
aplicação do Tratado de Lisboa;

Or. en

Alteração 193
Evgeni Kirilov

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

28-A. Reconhece o grande potencial para 
o desenvolvimento de uma cooperação 
estratégica entre a UE e a Ásia Central, 
tendo em conta que a localização 
geopolítica da região exige uma 
cooperação reforçada na abordagem dos 
desafios de segurança comuns, bem como 
em questões políticas, económicas e 
energéticas;

Or. en

Alteração 194
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 29 

Proposta de resolução Alteração

29. Exorta a Vice-Presidente/Alta 
Representante a zelar por que a abordagem 
da UE em relação à Rússia, incluindo nas 

29. Exorta a Vice-Presidente/Alta 
Representante a zelar por que a abordagem 
da UE em relação à Rússia, incluindo nas 
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negociações do novo acordo de parceria e 
cooperação, seja coerente e pautada pelo 
apego aos valores da democracia, do 
respeito dos direitos humanos e do Estado 
de direito, incluindo o direito internacional; 
frisa a importância da Parceria para a 
Modernização neste contexto; sublinha 
simultaneamente a necessidade de uma 
parceria renovada com a Rússia, baseada 
no respeito mútuo e na reciprocidade, 
quanto às questões do combate ao 
terrorismo, da segurança e do 
abastecimento energéticos, das alterações 
climáticas, do desarmamento, da prevenção 
de conflitos e da não-proliferação nuclear e 
no que diz respeito ao Irão, Afeganistão e 
Médio Oriente, prosseguindo o objectivo 
de reforçar a segurança e a estabilidade à 
escala mundial; considera que a 
cooperação nestas questões deve 
constituir a base para o novo acordo UE-
Rússia e, por conseguinte, aguarda com 
expectativa progressos rápidos nas actuais 
negociações sobre o novo acordo global 
que deverá melhorar substancialmente as 
relações UE-Rússia;

negociações do novo acordo de parceria e 
cooperação, seja coerente e pautada pelo 
apego aos valores da democracia, do 
respeito dos direitos humanos e do Estado 
de direito, incluindo o direito internacional; 
regista as graves limitações do respeito 
dos direitos humanos e assinala o 
resultado insatisfatório do combate à 
corrupção, especialmente no caso do 
poder judicial; condena o recente uso 
desproporcionado da força contra 
manifestantes pacíficos; manifesta a sua 
profunda apreensão com o segundo 
julgamento com motivações políticas 
contra M. Khodorkovsky, que ignorou 
vários princípios elementares do poder 
judicial; frisa a importância da Parceria 
para a Modernização neste contexto; 
sublinha simultaneamente a necessidade de 
uma parceria renovada com a Rússia, 
baseada no respeito mútuo e na 
reciprocidade, quanto às questões do 
combate ao terrorismo, da segurança e do 
abastecimento energéticos, das alterações 
climáticas, do desarmamento, da prevenção 
de conflitos e da não-proliferação nuclear e 
no que diz respeito ao Irão, Afeganistão e 
Médio Oriente, prosseguindo o objectivo 
de reforçar a segurança e a estabilidade à 
escala mundial; insta a UE a assegurar 
que os valores democráticos, o Estado de 
direito e os princípios da reciprocidade e
da transparência constituam a base do 
novo acordo global; 

Or. en

Alteração 195
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 29 
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Proposta de resolução Alteração

29. Exorta a Vice-Presidente/Alta 
Representante a zelar por que a abordagem 
da UE em relação à Rússia, incluindo nas 
negociações do novo acordo de parceria e 
cooperação, seja coerente e pautada pelo 
apego aos valores da democracia, do 
respeito dos direitos humanos e do Estado 
de direito, incluindo o direito 
internacional; frisa a importância da 
Parceria para a Modernização neste 
contexto; sublinha simultaneamente a 
necessidade de uma parceria renovada 
com a Rússia, baseada no respeito mútuo e 
na reciprocidade, quanto às questões do 
combate ao terrorismo, da segurança e do 
abastecimento energéticos, das alterações 
climáticas, do desarmamento, da prevenção 
de conflitos e da não-proliferação nuclear e 
no que diz respeito ao Irão, Afeganistão e
Médio Oriente, prosseguindo o objectivo 
de reforçar a segurança e a estabilidade à 
escala mundial; considera que a 
cooperação nestas questões deve constituir 
a base para o novo acordo UE-Rússia e, 
por conseguinte, aguarda com expectativa 
progressos rápidos nas actuais negociações 
sobre o novo acordo global que deverá 
melhorar substancialmente as relações 
UE-Rússia;

29. Exorta a Vice-Presidente/Alta 
Representante a zelar por que a abordagem 
da UE em relação à Rússia, incluindo nas 
negociações do novo acordo de parceria e 
cooperação, seja coerente, centrada no 
reforço do Estado de direito, e pautada 
pelo apego aos valores da democracia 
pluralista e do respeito dos direitos 
humanos; frisa a importância da Parceria 
para a Modernização neste contexto; 
sublinha simultaneamente a necessidade de 
relações renovadas com a Rússia, baseada 
no respeito mútuo e na reciprocidade, 
quanto às questões do combate ao 
terrorismo, da segurança e do 
abastecimento energéticos, das alterações 
climáticas, do desarmamento, da prevenção 
de conflitos e da não-proliferação nuclear e 
no que diz respeito ao Irão, Afeganistão e 
Médio Oriente, prosseguindo o objectivo 
de reforçar a segurança e a estabilidade à 
escala mundial; considera que a 
cooperação nestas questões deve constituir 
a base para o novo acordo UE-Rússia e, 
por conseguinte, aguarda com expectativa 
progressos constantes nas actuais 
negociações;

Or. en

Alteração 196
Georgios Koumoutsakos, Krzysztof Lisek

Proposta de resolução
N.º 29 

Proposta de resolução Alteração

29. Exorta a Vice-Presidente/Alta 
Representante a zelar por que a abordagem 
da UE em relação à Rússia, incluindo nas 

29. Exorta a Vice-Presidente/Alta 
Representante a zelar por que a abordagem 
da UE em relação à Rússia, incluindo nas 
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negociações do novo acordo de parceria e 
cooperação, seja coerente e pautada pelo 
apego aos valores da democracia, do 
respeito dos direitos humanos e do Estado 
de direito, incluindo o direito 
internacional; frisa a importância da 
Parceria para a Modernização neste 
contexto; sublinha simultaneamente a 
necessidade de uma parceria renovada com 
a Rússia, baseada no respeito mútuo e na 
reciprocidade, quanto às questões do 
combate ao terrorismo, da segurança e do 
abastecimento energéticos, das alterações 
climáticas, do desarmamento, da prevenção 
de conflitos e da não-proliferação nuclear e 
no que diz respeito ao Irão, Afeganistão e 
Médio Oriente, prosseguindo o objectivo 
de reforçar a segurança e a estabilidade à 
escala mundial; considera que a 
cooperação nestas questões deve constituir 
a base para o novo acordo UE-Rússia e, 
por conseguinte, aguarda com expectativa 
progressos rápidos nas actuais negociações 
sobre o novo acordo global que deverá 
melhorar substancialmente as relações UE-
Rússia;

negociações do novo acordo de parceria e 
cooperação, seja coerente e pautada pelo 
apego aos valores da democracia, do 
respeito dos direitos humanos e do Estado 
de direito; frisa a importância da Parceria 
para a Modernização neste contexto; 
sublinha simultaneamente a necessidade de 
uma parceria renovada com a Rússia, 
baseada no respeito mútuo e na 
reciprocidade, quanto às questões do 
combate ao terrorismo, da segurança e do 
abastecimento energéticos, das alterações 
climáticas, do desarmamento, da prevenção 
de conflitos e da não-proliferação nuclear,
prosseguindo o objectivo de reforçar a 
segurança e a estabilidade à escala 
mundial; considera que a cooperação 
nestas questões deve constituir a base para 
o novo acordo UE-Rússia e, por 
conseguinte, aguarda com expectativa 
progressos rápidos nas actuais negociações 
sobre o novo acordo global que deverá 
melhorar substancialmente as relações UE-
Rússia;

Or. en

Alteração 197
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 29 

Proposta de resolução Alteração

29. Exorta a Vice-Presidente/Alta 
Representante a zelar por que a abordagem 
da UE em relação à Rússia, incluindo nas 
negociações do novo acordo de parceria e 
cooperação, seja coerente e pautada pelo 
apego aos valores da democracia, do 
respeito dos direitos humanos e do Estado 
de direito, incluindo o direito internacional; 
frisa a importância da Parceria para a 

29. Exorta a Vice-Presidente/Alta 
Representante a zelar por que a abordagem 
da UE em relação à Rússia, incluindo nas 
negociações do novo acordo de parceria e 
cooperação, seja coerente e pautada pelo 
apego aos valores da democracia, do 
respeito dos direitos humanos e do Estado 
de direito, incluindo o direito internacional; 
salienta que um tal compromisso deve ser 
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Modernização neste contexto; sublinha 
simultaneamente a necessidade de uma 
parceria renovada com a Rússia, baseada 
no respeito mútuo e na reciprocidade, 
quanto às questões do combate ao 
terrorismo, da segurança e do 
abastecimento energéticos, das alterações 
climáticas, do desarmamento, da prevenção 
de conflitos e da não-proliferação nuclear e 
no que diz respeito ao Irão, Afeganistão e 
Médio Oriente, prosseguindo o objectivo 
de reforçar a segurança e a estabilidade à 
escala mundial; considera que a 
cooperação nestas questões deve constituir 
a base para o novo acordo UE-Rússia e, 
por conseguinte, aguarda com expectativa 
progressos rápidos nas actuais negociações 
sobre o novo acordo global que deverá 
melhorar substancialmente as relações UE-
Rússia;

parte integrante deste novo acordo; frisa a 
importância da Parceria para a 
Modernização neste contexto; sublinha 
simultaneamente a necessidade de uma 
parceria renovada com a Rússia, baseada 
no respeito mútuo e na reciprocidade, 
quanto às questões do combate ao 
terrorismo, da segurança e do 
abastecimento energéticos, das alterações 
climáticas, do desarmamento, da prevenção 
de conflitos e à resolução, nomeadamente, 
dos conflitos latentes, bem como da não-
proliferação nuclear e no que diz respeito 
ao Irão, Afeganistão e Médio Oriente, 
prosseguindo o objectivo de reforçar a 
segurança e a estabilidade à escala 
mundial; considera que a cooperação 
nestas questões deve constituir a base para 
o novo acordo UE-Rússia e, por 
conseguinte, aguarda com expectativa 
progressos rápidos nas actuais negociações 
sobre o novo acordo global que deverá 
melhorar substancialmente as relações UE-
Rússia;

Or. en

Alteração 198
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 29 

Proposta de resolução Alteração

29. Exorta a Vice-Presidente/Alta 
Representante a zelar por que a abordagem 
da UE em relação à Rússia, incluindo nas 
negociações do novo acordo de parceria e 
cooperação, seja coerente e pautada pelo 
apego aos valores da democracia, do 
respeito dos direitos humanos e do Estado 
de direito, incluindo o direito internacional; 
frisa a importância da Parceria para a 
Modernização neste contexto; sublinha 
simultaneamente a necessidade de uma 

29. Exorta a Vice-Presidente/Alta 
Representante a zelar por que a abordagem 
da UE em relação à Rússia, incluindo nas 
negociações do novo acordo de parceria e 
cooperação, seja coerente e pautada pelo 
apego aos valores da democracia, do 
respeito dos direitos humanos e do Estado 
de direito, incluindo o direito internacional; 
frisa a importância da Parceria para a 
Modernização neste contexto; sublinha 
simultaneamente a necessidade de uma 
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parceria renovada com a Rússia, baseada 
no respeito mútuo e na reciprocidade, 
quanto às questões do combate ao 
terrorismo, da segurança e do 
abastecimento energéticos, das alterações 
climáticas, do desarmamento, da prevenção 
de conflitos e da não-proliferação nuclear e 
no que diz respeito ao Irão, Afeganistão e 
Médio Oriente, prosseguindo o objectivo 
de reforçar a segurança e a estabilidade à 
escala mundial; considera que a 
cooperação nestas questões deve constituir 
a base para o novo acordo UE-Rússia e, 
por conseguinte, aguarda com expectativa 
progressos rápidos nas actuais negociações 
sobre o novo acordo global que deverá 
melhorar substancialmente as relações UE-
Rússia;

parceria renovada com a Rússia, baseada 
no respeito mútuo e na reciprocidade, 
quanto às questões do combate ao 
terrorismo, da segurança e do 
abastecimento energéticos, das alterações 
climáticas, do desarmamento, da prevenção 
de conflitos e da não-proliferação nuclear e 
no que diz respeito ao Irão, Afeganistão e 
Médio Oriente, prosseguindo o objectivo 
de reforçar a segurança e a estabilidade à 
escala mundial; considera que a 
cooperação nestas questões deve constituir 
a base para o novo acordo UE-Rússia e, 
por conseguinte, aguarda com expectativa 
progressos rápidos nas actuais negociações 
sobre o novo acordo global que deverá 
melhorar substancialmente as relações UE-
Rússia; insta a UE a intensificar os 
esforços de negociação com a Rússia, em 
particular no que se refere à estabilização 
do Afeganistão; exorta a UE a promover 
relações entre a NATO e a Rússia que 
sejam efectivas e mutuamente benéficas;

Or. en

Alteração 199
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 29 

Proposta de resolução Alteração

29. Exorta a Vice-Presidente/Alta 
Representante a zelar por que a abordagem 
da UE em relação à Rússia, incluindo nas 
negociações do novo acordo de parceria e 
cooperação, seja coerente e pautada pelo 
apego aos valores da democracia, do 
respeito dos direitos humanos e do Estado 
de direito, incluindo o direito internacional; 
frisa a importância da Parceria para a 
Modernização neste contexto; sublinha 
simultaneamente a necessidade de uma 
parceria renovada com a Rússia, baseada 

29. Exorta a Vice-Presidente/Alta 
Representante a zelar por que a abordagem 
da UE em relação à Rússia, incluindo nas 
negociações do novo acordo de parceria e 
cooperação, seja coerente e pautada pelo 
apego aos valores da democracia, do 
respeito dos direitos humanos e do Estado 
de direito, incluindo o direito internacional; 
frisa a importância da Parceria para a 
Modernização neste contexto; sublinha 
simultaneamente a necessidade de uma 
parceria renovada com a Rússia, baseada 
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no respeito mútuo e na reciprocidade, 
quanto às questões do combate ao 
terrorismo, da segurança e do 
abastecimento energéticos, das alterações 
climáticas, do desarmamento, da prevenção 
de conflitos e da não-proliferação nuclear e 
no que diz respeito ao Irão, Afeganistão e 
Médio Oriente, prosseguindo o objectivo 
de reforçar a segurança e a estabilidade à 
escala mundial; considera que a 
cooperação nestas questões deve constituir 
a base para o novo acordo UE-Rússia e, 
por conseguinte, aguarda com expectativa 
progressos rápidos nas actuais negociações 
sobre o novo acordo global que deverá 
melhorar substancialmente as relações UE-
Rússia;

no respeito mútuo e na reciprocidade, 
quanto às questões do combate ao 
terrorismo, da segurança e do 
abastecimento energéticos, das alterações 
climáticas, do desarmamento, da prevenção 
de conflitos e da não-proliferação nuclear e 
no que diz respeito ao Irão, Afeganistão e 
Médio Oriente, prosseguindo o objectivo 
de reforçar a segurança e a estabilidade à 
escala mundial; considera que a 
cooperação nestas questões deve constituir 
a base para o novo acordo UE-Rússia e, 
por conseguinte, aguarda com expectativa 
progressos rápidos nas actuais negociações 
sobre o novo acordo global que deverá 
melhorar substancialmente as relações UE-
Rússia; apela à execução de medidas e 
iniciativas que reforcem os contactos 
entre as sociedades civis da Europa e da 
Rússia e que possam fortalecer a 
sociedade civil russa;

Or. en

Alteração 200
Charles Tannock, em nome do Grupo ECR

Proposta de resolução
N.º 29 

Proposta de resolução Alteração

29. Exorta a Vice-Presidente/Alta 
Representante a zelar por que a abordagem 
da UE em relação à Rússia, incluindo nas 
negociações do novo acordo de parceria e 
cooperação, seja coerente e pautada pelo 
apego aos valores da democracia, do 
respeito dos direitos humanos e do Estado 
de direito, incluindo o direito internacional; 
frisa a importância da Parceria para a 
Modernização neste contexto; sublinha 
simultaneamente a necessidade de uma 
parceria renovada com a Rússia, baseada 
no respeito mútuo e na reciprocidade, 
quanto às questões do combate ao 

29. Exorta a Vice-Presidente/Alta 
Representante a zelar por que a abordagem 
da UE em relação à Rússia, incluindo nas 
negociações do novo acordo de parceria e 
cooperação, seja coerente e pautada pelo 
apego aos valores da democracia, do 
respeito dos direitos humanos e do Estado 
de direito, incluindo o direito internacional; 
frisa a importância da Parceria para a 
Modernização neste contexto; sublinha 
simultaneamente a necessidade de uma 
parceria renovada com a Rússia, baseada 
no respeito mútuo e na reciprocidade, 
quanto às questões do combate ao 
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terrorismo, da segurança e do 
abastecimento energéticos, das alterações 
climáticas, do desarmamento, da prevenção 
de conflitos e da não-proliferação nuclear e 
no que diz respeito ao Irão, Afeganistão e 
Médio Oriente, prosseguindo o objectivo 
de reforçar a segurança e a estabilidade à 
escala mundial; considera que a 
cooperação nestas questões deve constituir 
a base para o novo acordo UE-Rússia e, 
por conseguinte, aguarda com expectativa 
progressos rápidos nas actuais negociações 
sobre o novo acordo global que deverá 
melhorar substancialmente as relações UE-
Rússia;

terrorismo, da segurança e do 
abastecimento energéticos, das alterações 
climáticas, do desarmamento, da prevenção 
de conflitos e da não-proliferação nuclear e 
no que diz respeito ao Irão, Afeganistão e 
Médio Oriente, prosseguindo o objectivo 
de reforçar a segurança e a estabilidade à 
escala mundial; considera que a 
cooperação nestas questões deve constituir 
a base para o novo acordo UE-Rússia e, 
por conseguinte, aguarda com expectativa 
progressos rápidos nas actuais negociações 
sobre o novo acordo global que deverá 
melhorar substancialmente as relações UE-
Rússia; insta a VP/AR a intensificar 
esforços para que a Rússia aplique o 
Acordo de Seis Pontos na Geórgia, bem 
como para encontrar uma solução final 
para este conflito no que respeita à 
integridade territorial da Geórgia;

Or. en

Alteração 201
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

29-A. Salienta que o reforço do Estado de 
direito em todos os domínios da vida 
pública russa, incluindo a economia, 
beneficiariam a sociedade no seu 
conjunto, pois a crescente arbitrariedade 
da legislação e da regulação no sector 
empresarial desincentivam efectivamente 
o investimento directo estrangeiro;

Or. en
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Alteração 202
Boris Zala, Libor Rouček

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

29-A. Salienta a necessidade de uma 
dinâmica renovada nas negociações de 
adesão da Turquia para evitar um 
potencial impasse nas relações entre a UE 
e a Turquia; saúda a declaração do 
Conselho Assuntos Gerais, de 14 de 
Dezembro de 2010, que apela a uma 
cooperação intensificada em questões de 
interesse mútuo em matéria de segurança 
e de política externa; entende que a 
política externa cada vez mais activa de 
Ancara cria novos desafios e 
oportunidades para a PESC; insta a 
VP/AR a iniciar com a Turquia um 
diálogo institucionalizado sobre questões 
estratégicas fundamentais – como a 
política energética, a estabilidade nas 
regiões dos Balcãs Ocidentais e do 
Cáucaso, o dossiê nuclear do Irão ou o 
despertar democrático no Médio Oriente –
assegurando desse modo um alinhamento 
mais estreito dos objectivos e conferindo 
um novo dinamismo às relações 
bilaterais; sublinha, contudo, que esse 
diálogo não deve substituir, mas 
complementar e reforçar, o caminho da 
Turquia para a adesão;

Or. en

Alteração 203
Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Zalewski, 
Michael Gahler, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, 
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Paweł Robert Kowal, Andrzej 
Grzyb, Vytautas Landsbergis, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração

29-A. Exorta a VP/AR a intensificar 
conversações com a Rússia para 
assegurar o cumprimento incondicional 
do acordo de 2008 entre a Rússia, a União 
Europeia e a Geórgia; entende que a 
Rússia deve, em particular, proporcionar 
acesso ilimitado da Missão de Vigilância 
da União Europeia (EUMM) à Abecásia e 
à Ossétia do Sul; sublinha a necessidade 
de promover a estabilidade nas referidas 
regiões georgianas;

Or. en

Alteração 204
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

29-A. Reconhece o crescente estatuto e 
importância do Árctico a nível 
internacional e apela a uma política da 
UE social, ambiental e economicamente 
sustentável para o Árctico, tendo em conta 
os direitos das populações locais e 
autóctones; encara o Conselho do 
Árctico, a política para a Dimensão 
Setentrional e o Conselho Euro-Árctico 
do Mar de Barents como pontos centrais 
de cooperação no Árctico e apoia a 
aspiração da UE de se tornar observador 
permanente do Conselho do Árctico; 
realça a necessidade de uma unidade 
dedicada ao Árctico no SEAE;

Or. en
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Alteração 205
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

29-A. Sublinha a importância das 
consultas da UE à Rússia sobre direitos 
humanos, que visem contribuir para a 
promoção e a progressiva realização dos 
direitos humanos na Rússia; manifesta-se 
profundamente preocupado com o facto 
de tais consultas não produzirem 
resultados tangíveis nem alterações 
positivas na situação dos direitos 
humanos na Rússia; salienta que a UE 
deve reanalisar a sua estratégia e os meios 
de promover a mudança da situação dos 
direitos humanos no país; solicita mais 
uma vez às autoridades russas que 
participem construtivamente nas 
consultas e tomem medidas adequadas 
para melhorar a situação dos direitos 
humanos e do Estado de direito no país, 
bem como para cumprir as suas 
obrigações internacionais em matéria de 
direitos humanos;

Or. en

Alteração 206
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 29-B (novo) 

Proposta de resolução Alteração

29-B. Exorta a Comissão e o SEAE a 
continuarem a defender o Tratado da 
Carta da Energia, que foi assinado pela 
Federação Russa em 1997 e ainda é 
pertinente no contexto das actuais 
relações entre a UE e a Rússia, possuindo 
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igualmente potencial para assegurar e 
facilitar fluxos de investimento estáveis 
entre os dois países;

Or. en

Alteração 207
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 30 

Proposta de resolução Alteração

30. Apoia o reatamento das conversações 
directas de paz entre Israel e a Autoridade 
Palestiniana (AP) e destaca a necessidade 
da conclusão de negociações substanciais 
num lapso de tempo limitado e num clima 
de confiança mútua; recorda que a UE é o 
maior financiador da AP e o principal 
parceiro comercial de Israel;

30. Apoia o reatamento das conversações 
directas de paz entre Israel e a Autoridade 
Palestiniana (AP) e destaca a necessidade 
da conclusão de negociações substanciais 
num lapso de tempo limitado e num clima 
de confiança mútua; recorda que a UE é o 
maior financiador da AP e o principal 
parceiro comercial de Israel; realça a 
necessidade de uma solução de dois 
Estados e reconhece o direito de ambos a 
viver lado a lado em condições de 
segurança, prosperidade e paz; saúda, 
pois, as Conclusões do Conselho, de 13 de 
Dezembro de 2010, e a vontade declarada 
da UE de ajudar as partes a cumprir este 
objectivo;

Or. en

Alteração 208
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 30 

Proposta de resolução Alteração

30. Apoia o reatamento das conversações 
directas de paz entre Israel e a Autoridade 
Palestiniana (AP) e destaca a necessidade 

30. Apoia o reatamento das conversações 
directas de paz entre Israel e a Autoridade 
Palestiniana (AP) e destaca a necessidade 
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da conclusão de negociações substanciais 
num lapso de tempo limitado e num clima 
de confiança mútua; recorda que a UE é o 
maior financiador da AP e o principal 
parceiro comercial de Israel;

da conclusão de negociações substanciais 
num lapso de tempo limitado e num clima 
de confiança mútua; recorda que a UE é o 
maior financiador da AP e o principal 
parceiro comercial de Israel; deplora a 
decisão do Governo israelita de não 
prorrogar a moratória da suspensão da 
construção nos colonatos na Cisjordânia 
e assinala que este facto está a afectar 
seriamente a continuação do processo de 
paz;

Or. en

Alteração 209
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 30 

Proposta de resolução Alteração

30. Apoia o reatamento das conversações 
directas de paz entre Israel e a Autoridade 
Palestiniana (AP) e destaca a necessidade 
da conclusão de negociações substanciais 
num lapso de tempo limitado e num clima 
de confiança mútua; recorda que a UE é o 
maior financiador da AP e o principal 
parceiro comercial de Israel;

30. Apoia o reatamento das conversações 
directas de paz entre Israel e a Autoridade 
Palestiniana (AP) e destaca a necessidade 
da conclusão de negociações substanciais 
num lapso de tempo limitado e num clima 
de confiança mútua, e que esse clima 
apenas pode existir se a política de 
continuação da construção de colonatos 
for imediatamente interrompida por 
Israel; recorda que a UE é o maior 
financiador da AP e o principal parceiro 
comercial de Israel, tendo, portanto, 
interesse directo em persuadir ambas as 
partes a abordar o mais rapidamente 
possível as questões fundamentais por 
resolver (nomeadamente as questões dos 
refugiados, das fronteiras e do estatuto de 
Jerusalém) e em criar um Estado da 
Palestina viável, vivendo em paz, ao lado 
do Estado de Israel;

Or. en
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Alteração 210
María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 31 

Proposta de resolução Alteração

31. Exorta a UE a, em consonância com as 
Conclusões do Conselho de 12 de 
Dezembro de 2009, assumir um maior 
protagonismo político que se coadune com 
o seu envolvimento financeiro na região; 
está convencido de que urge redefinir 
globalmente a política da UE para o Médio 
Oriente, para que esta desempenhe um 
papel político decisivo e coerente, com o 
concurso de instrumentos diplomáticos 
eficazes, em prol da paz e da segurança 
nesta região limítrofe de interesse 
estratégico vital para a UE; exorta a Vice-
Presidente/Alta Representante a ponderar 
a apresentação de uma nova estratégia 
europeia para a região que defina em traços 
gerais os interesses, objectivos da UE e os 
meios que poderá mobilizar;

31. Exorta a UE a, em consonância com as 
Conclusões do Conselho de 12 de 
Dezembro de 2009, assumir um maior 
protagonismo político que se coadune com 
o seu envolvimento financeiro na região; 
está convencido de que urge redefinir 
globalmente a política da UE para o Médio 
Oriente, para que esta desempenhe um 
papel político decisivo e coerente, com o 
concurso de instrumentos diplomáticos 
eficazes, em prol da paz e da segurança 
nesta região limítrofe de interesse 
estratégico vital para a UE; exorta a Vice-
Presidente/Alta Representante a apresentar
uma nova estratégia europeia para a região 
que defina em traços gerais os interesses, 
objectivos da UE e os meios que poderá 
mobilizar;

Or. es

Alteração 211
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 31 

Proposta de resolução Alteração

31. Exorta a UE a, em consonância com as 
Conclusões do Conselho de 12 de 
Dezembro de 2009, assumir um maior 
protagonismo político que se coadune com 
o seu envolvimento financeiro na região; 
está convencido de que urge redefinir 
globalmente a política da UE para o Médio 
Oriente, para que esta desempenhe um 
papel político decisivo e coerente, com o 

31. Exorta a UE a, em consonância com as 
Conclusões do Conselho de 12 de 
Dezembro de 2009, assumir um maior 
protagonismo político que se coadune com 
o seu envolvimento financeiro na região; 
está convencido de que urge redefinir 
globalmente a política da UE para o Médio 
Oriente, para que esta desempenhe um 
papel político decisivo e coerente, com o 
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concurso de instrumentos diplomáticos 
eficazes, em prol da paz e da segurança 
nesta região limítrofe de interesse 
estratégico vital para a UE; exorta a Vice-
Presidente/Alta Representante a ponderar a 
apresentação de uma nova estratégia 
europeia para a região que defina em traços 
gerais os interesses, objectivos da UE e os 
meios que poderá mobilizar;

concurso de instrumentos diplomáticos 
eficazes, em prol da paz e da segurança 
nesta região limítrofe de interesse 
estratégico vital para a UE; exorta a Vice-
Presidente/Alta Representante a ponderar a 
apresentação de uma nova estratégia 
europeia para a região que defina em traços 
gerais os interesses, objectivos da UE e os 
meios que poderá mobilizar, promovendo 
a democracia e o Estado de direito na 
região e canalizando recursos 
primordialmente para o reforço da 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 212
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 32 

Proposta de resolução Alteração

32. Continua preocupado, apesar da 
criação da União para o Mediterrâneo 
(UPM), com a ausência, no âmbito da 
política mediterrânica da UE, de uma visão 
estratégica clara e a longo prazo para o 
desenvolvimento e a estabilização da 
região que está a ser afectada por uma 
agravamento das crises políticas, 
económicas e sociais; realça a necessidade 
urgente de o processo de integração euro-
mediterrânica se tornar uma prioridade 
política para a UE;

32. Continua preocupado com a ausência, 
no âmbito da política mediterrânica da UE, 
de uma visão estratégica clara e a longo 
prazo para o desenvolvimento e a 
estabilização da região que está a ser 
afectada por uma agravamento das crises 
políticas, económicas e sociais; questiona 
a fundamentação, os objectivos e os 
métodos de trabalho da União para o 
Mediterrâneo (UPM);

Or. en

Alteração 213
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 32 
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Proposta de resolução Alteração

32. Continua preocupado, apesar da 
criação da União para o Mediterrâneo 
(UPM), com a ausência, no âmbito da 
política mediterrânica da UE, de uma 
visão estratégica clara e a longo prazo 
para o desenvolvimento e a estabilização 
da região que está a ser afectada por uma 
agravamento das crises políticas, 
económicas e sociais; realça a 
necessidade urgente de o processo de 
integração euro-mediterrânica se tornar 
uma prioridade política para a UE;

32. Salienta que os acontecimentos em 
curso, que tiveram origem na Tunísia e 
no Egipto, estão a abalar a costa 
meridional do Mediterrâneo e, mais em 
geral, o mundo árabe, demonstram 
inequivocamente o desejo das respectivas 
populações de mudança e reformas; 
lamenta que a parceria 
euro-mediterrânica se tenha concentrado 
sobretudo em reformas económicas e 
tenha sido incapaz de produzir as 
reformas políticas e institucionais 
necessárias; assinala que a União para o 
Mediterrâneo, que deveria reforçar a 
política da UE na região, não conseguiu 
fazer face à crescente desconfiança e às 
necessidades básicas das populações em 
causa; considera que é da maior 
importância e urgência repensar e 
reformular a estratégica da UE para o 
Mediterrâneo e apela, a este respeito, ao 
Conselho e à Comissão para que revejam 
a PEV no que respeita aos nossos vizinhos 
meridionais, criando meios para uma 
transição verdadeiramente democrática 
que tenha em conta a participação das 
mulheres a todos os níveis tal como 
definido pelos actores pertinentes da 
sociedade civil e crie a base para 
profundas reformas políticas e 
institucionais;

Or. en

Alteração 214
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 32 

Proposta de resolução Alteração

32. Continua preocupado, apesar da criação 32. Continua preocupado, apesar da criação 
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da União para o Mediterrâneo (UPM), com 
a ausência, no âmbito da política 
mediterrânica da UE, de uma visão 
estratégica clara e a longo prazo para o 
desenvolvimento e a estabilização da
região que está a ser afectada por uma 
agravamento das crises políticas, 
económicas e sociais; realça a necessidade 
urgente de o processo de integração euro-
mediterrânica se tornar uma prioridade 
política para a UE;

da União para o Mediterrâneo (UPM), com 
a ausência, no âmbito da política 
mediterrânica da UE, de uma visão 
estratégica clara e a longo prazo para o 
progresso e a modernização da região que 
está a ser afectada por uma agravamento 
das crises políticas, económicas e sociais; 
realça a necessidade urgente de o processo 
de integração euro-mediterrânica se tornar 
uma prioridade política para a UE e de a 
Política Europeia de Vizinhança ser 
adaptada em consonância com os 
processos de transição democrática que 
têm lugar em alguns destes países;

Or. es

Alteração 215
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 32 

Proposta de resolução Alteração

32. Continua preocupado, apesar da 
criação da União para o Mediterrâneo 
(UPM), com a ausência, no âmbito da 
política mediterrânica da UE, de uma visão 
estratégica clara e a longo prazo para o 
desenvolvimento e a estabilização da 
região que está a ser afectada por uma 
agravamento das crises políticas, 
económicas e sociais; realça a necessidade 
urgente de o processo de integração euro-
mediterrânica se tornar uma prioridade 
política para a UE;

32. Continua preocupado com a ausência, 
no âmbito da política mediterrânica da UE, 
de uma visão estratégica clara e a longo 
prazo para o desenvolvimento e a 
estabilização da região que está a ser 
afectada por uma agravamento das crises 
políticas, económicas e sociais; lamenta 
que a União para o Mediterrâneo (UPM) 
não tenha desempenhado qualquer papel 
nos acontecimentos e realça a necessidade 
urgente de o processo de integração euro-
mediterrânica se tornar uma prioridade 
política para a UE com vista a apoiar a 
democratização e a promover o respeito 
dos direitos humanos em todos os países 
da região do Mediterrâneo;

Or. en
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Alteração 216
Hannes Swoboda

Proposta de resolução
N.º 32-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

32-A. Declara a sua solidariedade com os 
cidadãos dos países vizinhos meridionais 
que lutam por democracia, liberdade e 
justiça social; solicita eleições livres e 
justas para estabilizar o desenvolvimento 
democrático dando aos cidadãos o direito 
de escolher os seus representantes; reitera 
o seu pleno apoio a estes objectivos e à 
sua realização; apela à nomeação de um 
alto representante especial para a região, 
que poderia coordenar o nosso apoio e a 
nossa ajuda a estes países e aos seus 
cidadãos neste período crítico de 
transição; exorta, além disso, à 
reformulação da União para o 
Mediterrâneo a fim de contribuir activa e 
eficazmente para sociedades 
democráticas, sustentáveis e justas em 
toda a região e de promover o
desenvolvimento económico através de 
um programa de ajuda coordenado;

Or. en

Alteração 217
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Proposta de resolução
N.º 32-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

32-A. Considera que, desde o seu 
lançamento, em 2004, a Política Europeia 
de Vizinhança (PEV), enquanto único 
quadro político, bem como elemento de 
diferenciação baseado no desempenho e 
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forma de assistência adaptada às 
circunstâncias, produziu benefícios
tangíveis para os parceiros da PEV e para 
a UE; sublinha que a revisão estratégica 
da PEV deve conduzir a um diálogo 
político reforçado, contínuo e substancial 
com países parceiros para apoiar a 
prosperidade, a estabilidade e a segurança 
no Mediterrâneo;

Or. en

Alteração 218
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 33 

Proposta de resolução Alteração

33. Recorda o papel que desempenha no 
processo orçamental da UE e salienta a 
necessidade de se assegurar a legitimidade 
democrática da União para o 
Mediterrâneo, de modo a que as decisões 
sejam tomadas com transparência e o 
Parlamento Europeu, a Assembleia 
Parlamentar da União para o Mediterrâneo 
e os parlamentos nacionais participem no 
processo de decisão;

33. Recorda o papel que desempenha no 
processo orçamental da UE e salienta a 
necessidade de se assegurar a legitimidade 
da União para o Mediterrâneo, de modo a 
que as decisões sejam tomadas com 
transparência sob os auspícios, do lado 
europeu, da VP/AR, e o Parlamento 
Europeu, a Assembleia Parlamentar da 
União para o Mediterrâneo e os 
parlamentos nacionais participem no 
processo de decisão;

Or. en

Alteração 219
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 33-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

33-A. Deplora a quase estagnação do 
processo de adesão da Turquia; recorda 
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que tanto a UE como a Turquia são 
responsáveis pela superação dos 
obstáculos no caminho da adesão da 
Turquia à UE; adverte para graves 
problemas a longo prazo se a relação 
entre a UE e a Turquia não for 
estabilizada e se a UE e a NATO 
continuarem a ser impedidas de realizar o 
seu objectivo de uma cooperação mais 
estreita; espera, em qualquer caso, que a 
Turquia continue a sua modernização 
seguindo o caminho europeu; 

Or. en

Alteração 220
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposta de resolução
N.º 34 

Proposta de resolução Alteração

34. Acompanha de perto a situação na
Tunísia e exorta a UE a apoiar o povo da 
Tunísia na sua transição democrática, 
incluindo através da prestação da 
assistência apropriada que seja necessária; 
destaca a necessidade de adaptar o 
financiamento para ajudar a fazer face à 
crise social e económica no país;

34. Saúda a fuga de Zine el-Abidine Ben 
Ali da Tunísia e a formação do Governo 
de transição; espera que Hosni Mubarak,
no Egipto, se demita em breve; aguarda 
com expectativa a transição para a 
democracia liberal nestes dois países e 
apoia a população árabe na intensificação 
e na consolidação dos seus esforços para 
alcançar a liberdade e a justiça no seu 
país em toda a região; solicita à UE a 
prestação de qualquer assistência que seja 
necessária para reforçar a evolução 
política, social e económica;

Or. en
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Alteração 221
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 34 

Proposta de resolução Alteração

34. Acompanha de perto a situação na 
Tunísia e exorta a UE a apoiar o povo da 
Tunísia na sua transição democrática, 
incluindo através da prestação da 
assistência apropriada que seja necessária; 
destaca a necessidade de adaptar o 
financiamento para ajudar a fazer face à 
crise social e económica no país;

34. Acompanha a situação na Tunísia, no 
Egipto e noutros países da região, e exorta 
a UE a apoiar o povo da Tunísia e do 
Egipto na sua transição democrática, 
incluindo através da prestação de 
assistência apropriada para reforçar as 
organizações da sociedade civil, 
nomeadamente por meio da formação de 
partidos políticos plurais capazes de 
concorrer a eleições democráticas; destaca 
a necessidade de adaptar o financiamento 
para ajudar a fazer face à crise social e 
económica nestes países e a importância 
de os ajudar a recuperar bens roubados 
por antigos governantes autocráticos e 
antigas elites, nomeadamente através do
congelamento de activos depositados em 
instituições financeiras europeias;

Or. en

Alteração 222
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 34 

Proposta de resolução Alteração

34. Acompanha de perto a situação na 
Tunísia e exorta a UE a apoiar o povo da 
Tunísia na sua transição democrática, 
incluindo através da prestação da 
assistência apropriada que seja 
necessária; destaca a necessidade de 
adaptar o financiamento para ajudar a 
fazer face à crise social e económica no 
país;

34. Saúda a determinação do povo 
tunisino em recuperar a sua liberdade e 
pôr termo ao regime instaurado pelo 
ex-presidente Zine El Abidine Ben Ali; 
sublinha o facto de a actual revolta na 
Tunísia constituir uma fonte de esperança 
para todos os países do Magrebe e de 
outras regiões; acompanha de perto a 
situação na Tunísia e exorta a UE a criar 
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uma verdadeira parceria de interesse 
mútuo para o desenvolvimento em todas 
as suas dimensões, para formas de 
cooperação no sentido da promoção do 
emprego, da educação e da formação;

Or. en

Alteração 223
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 34 

Proposta de resolução Alteração

34. Acompanha de perto a situação na 
Tunísia e exorta a UE a apoiar o povo da 
Tunísia na sua transição democrática, 
incluindo através da prestação da 
assistência apropriada que seja necessária; 
destaca a necessidade de adaptar o 
financiamento para ajudar a fazer face à 
crise social e económica no país;

34. Acompanha de perto a situação na 
Tunísia e no Egipto, e exorta a UE a apoiar 
o povo da Tunísia e o povo do Egipto nas
suas transições democráticas, incluindo 
através da prestação da assistência 
apropriada que seja necessária; destaca a 
necessidade de adaptar o financiamento 
para ajudar a fazer face à crise social e 
económica nos dois países;

Or. es

Alteração 224
Norica Nicolai

Proposta de resolução
N.º 34 

Proposta de resolução Alteração

34. Acompanha de perto a situação na 
Tunísia e exorta a UE a apoiar o povo da 
Tunísia na sua transição democrática, 
incluindo através da prestação da 
assistência apropriada que seja necessária; 
destaca a necessidade de adaptar o 
financiamento para ajudar a fazer face à 
crise social e económica no país;

34. Convida a que se acompanhe de perto 
a situação na Tunísia e no Egipto e insta a 
UE a apoiar uma transição pacífica e 
democrática nestes Estados, incluindo 
através da prestação da assistência 
apropriada que seja necessária; destaca a 
necessidade de adaptar o financiamento 
para ajudar a fazer face à crise social e 



PE452.878v03-00 150/187 AM\859936PT.doc

PT

económica no país;

Or. en

Alteração 225
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Proposta de resolução
N.º 34-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

34-A. Apela a uma política de transição 
acelerada que envolva todas as forças 
democráticas da vida política e social e a 
sociedade civil, a fim de abrir caminho à 
revisão da Constituição e da lei eleitoral, 
à realização de eleições livres e justas e ao 
estabelecimento de uma verdadeira 
democracia no Egipto;

Or. en

Alteração 226
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Proposta de resolução
N.º 34-B (novo) 

Proposta de resolução Alteração

34-B. Apoia firmemente as legítimas 
aspirações democráticas expressas pela 
população em vários países vizinhos a sul 
da Europa; solicita à UE que esteja atenta 
a potenciais futuras manifestações 
populares nos países do Mediterrâneo e 
que disponibilize apoio inequívoco e 
imediato às novas reivindicações 
democráticas; sublinha que a revisão 
estratégica da PEV deve tomar 
plenamente em consideração e reflectir os 
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novos acontecimentos na região e iniciar 
um diálogo político com os vizinhos 
meridionais da Europa; salienta 
novamente que o reforço da democracia, 
o Estado de direito, a boa governação, a 
luta contra a corrupção e o respeito dos 
direitos humanos e liberdades 
fundamentais são elementos essenciais 
deste diálogo;

Or. en

Alteração 227
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 34-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

34-A. Manifesta a sua solidariedade a 
todos os egípcios que se opuseram ao 
regime de Mubarak, que, seguindo a 
mesma política autoritária de Anwar el-
Sadat, ocupou o poder de forma não 
democrática durante de 30 anos, graças 
também à manutenção de um estado de 
emergência totalmente injustificado, de 
costas voltadas para o povo e 
condenando-o à miséria, à injustiça social 
e à institucionalização da corrupção e da 
autocracia; saúda e apoia a luta do Egipto 
por reformas fundamentais no sistema 
político, económico e social, pelo fim do 
regime corrupto e por uma verdadeira 
democracia, direitos humanos e justiça 
social; exprime o seu desejo de ver criado 
no Egipto um Estado constitucional 
genuíno;

Or. en
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Alteração 228
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 35 

Proposta de resolução Alteração

35. Reitera o seu pleno apoio ao Tribunal 
especial para o Líbano enquanto tribunal 
independente criado pela resolução do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas 
(CSNU) n.º 1757 e que satisfaz os mais 
elevados padrões judiciais; reafirma o seu 
pleno apoio à soberania, unidade e 
integridade territorial do Líbano e ao pleno 
funcionamento de todas as instituições 
libanesas; salienta que a estabilidade 
interna e o respeito pelo direito 
internacional não são incompatíveis; 
exorta todas as forças políticas libanesas a 
prosseguirem a manutenção de um diálogo 
aberto e construtivo para fomentar o bem-
estar, a prosperidade e a segurança de 
todos os cidadãos libaneses; saúda o papel 
crucial da Força Interina das Nações 
Unidas no Líbano (UNIFIL) e exorta à 
aplicação de todas as disposições da 
resolução n.º 1701 do CSNU;

35. Reitera o seu pleno apoio ao Tribunal 
especial para o Líbano enquanto tribunal 
independente criado pela resolução do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas 
(CSNU) n.º 1757 e que satisfaz os mais 
elevados padrões judiciais; reafirma o seu 
pleno apoio à soberania, unidade e 
integridade territorial do Líbano e ao pleno 
funcionamento de todas as instituições 
libanesas; salienta que a estabilidade 
interna e o respeito pelo direito 
internacional são totalmente compatíveis; 
exorta todas as forças políticas libanesas a 
prosseguirem a manutenção de um diálogo 
aberto e construtivo para fomentar o bem-
estar, a prosperidade e a segurança de 
todos os cidadãos libaneses; saúda o papel 
crucial da Força Interina das Nações 
Unidas no Líbano (UNIFIL) e exorta à 
aplicação de todas as disposições da 
resolução n.º 1701 do CSNU;

Or. en

Alteração 229
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 35-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

35-A. Lamenta que o processo de 
descolonização do Sara Ocidental ainda 
não esteja concluído; solicita ao Conselho 
e à Comissão que considerem este conflito 
uma prioridade da União para o 
Mediterrâneo; insta o Conselho e a 
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Comissão a trabalharem neste quadro 
para conseguir materializar a 
autodeterminação do Sara Ocidental em 
conformidade com as resoluções das 
Nações Unidas; denuncia a 
responsabilidade de Marrocos nesta 
situação; denuncia as violações dos 
direitos humanos neste país e a repressão 
de activistas dos direitos humanos; 
denuncia o violento desmantelamento do 
Acampamento da Dignidade sarauí pelo 
exército marroquino; deplora, nesse 
contexto, a concessão do estatuto 
avançado que a UE atribuiu a Marrocos;

Or. en

Alteração 230
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 36 

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta que qualquer solução 
duradoura para a crise afegã terá de 
assentar nos interesses dos cidadãos 
afegãos na sua segurança interna, 
protecção civil e protecção económica e 
social, e em mecanismos de reconciliação, 
no fim da produção de ópio, num vigoroso 
esforço de construção do Estado, na 
integração do Afeganistão na comunidade 
internacional e na expulsão do país de 
todos os elementos da al-Qaeda; reafirma 
que a UE e os seus Estados-Membros e a 
comunidade internacional em geral devem 
apoiar o Afeganistão nas tarefas de 
construção do seu próprio Estado, com 
instituições democráticas mais fortes e
capazes de garantir a unidade do Estado e 
a soberania nacional, a integridade 
territorial, o desenvolvimento económico 
sustentável e a prosperidade dos seus 
cidadãos, respeitando em simultâneo as 

36. Manifesta a sua grande apreensão 
pela evolução no Afeganistão e reafirma 
que a UE e os seus Estados-Membros e a 
comunidade internacional em geral devem 
apoiar os afegãos nas tarefas de construção 
do seu próprio Estado, com instituições 
democráticas capazes de representar o 
povo e de garantir o Estado de direito, a 
paz, a integridade territorial, o 
desenvolvimento social e económico 
sustentável e de melhorar as condições de 
vida de todos os seus cidadãos, 
nomeadamente de mulheres e crianças;
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tradições históricas, religiosas, espirituais 
e culturais de todas as comunidades 
étnicas e religiosas do país;

Or. en

Alteração 231
Pino Arlacchi

Proposta de resolução
N.º 36 

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta que qualquer solução 
duradoura para a crise afegã terá de 
assentar nos interesses dos cidadãos 
afegãos na sua segurança interna, 
protecção civil e protecção económica e 
social, e em mecanismos de reconciliação, 
no fim da produção de ópio, num vigoroso 
esforço de construção do Estado, na 
integração do Afeganistão na comunidade 
internacional e na expulsão do país de 
todos os elementos da al-Qaeda; reafirma 
que a UE e os seus Estados-Membros e a 
comunidade internacional em geral devem 
apoiar o Afeganistão nas tarefas de 
construção do seu próprio Estado, com 
instituições democráticas mais fortes e 
capazes de garantir a unidade do Estado e a 
soberania nacional, a integridade territorial, 
o desenvolvimento económico sustentável 
e a prosperidade dos seus cidadãos, 
respeitando em simultâneo as tradições 
históricas, religiosas, espirituais e culturais 
de todas as comunidades étnicas e 
religiosas do país;

36. Salienta que qualquer solução 
duradoura para a crise afegã terá de 
assentar nos interesses dos cidadãos 
afegãos na sua segurança interna, 
protecção civil e desenvolvimento 
económico e social, e deverá incluir 
medidas concretas para a erradicação da 
pobreza e da discriminação contra as 
mulheres, para reforçar o respeito dos 
direitos humanos e do Estado de direito, e 
em mecanismos de reconciliação, no fim 
da produção de ópio, num vigoroso esforço 
de construção do Estado, na integração do 
Afeganistão na comunidade internacional e 
na expulsão do país de todos os elementos 
da al-Qaeda; sublinha que o Afeganistão 
deve ser dotado de uma força policial 
capaz de assegurar um nível mínimo de 
segurança que permita a posterior 
retirada da presença militar estrangeira 
do país; reafirma que a UE e os seus 
Estados-Membros e a comunidade 
internacional em geral devem apoiar o 
Afeganistão nas tarefas de construção do 
seu próprio Estado, com instituições 
democráticas mais fortes e capazes de 
garantir a unidade do Estado e a soberania 
nacional, a integridade territorial, o 
desenvolvimento económico sustentável e 
a prosperidade dos seus cidadãos, 
respeitando em simultâneo as tradições 
históricas, religiosas, espirituais e culturais 



AM\859936PT.doc 155/187 PE452.878v03-00

PT

de todas as comunidades étnicas e 
religiosas do país; entende, pois, que a 
estratégia da UE para o Afeganistão 
deverá tomar em consideração a 
necessidade de incentivar ainda mais uma 
profunda mudança na atitude da 
comunidade internacional, que, no 
passado, elaborou demasiadas vezes 
planos e decisões atribuindo pouca 
importância ao envolvimento do 
Afeganistão; considera que deve ser 
criado um sistema de acompanhamento 
mais transparente, nomeadamente uma 
base de dados centralizada com uma 
análise dos custos e do impacto da ajuda 
da UE ao Afeganistão, pois sem dados 
completos e actualizados sobre a situação 
actual do Afeganistão, como se verificou, 
qualquer estratégia de intervenção estará 
condenada ao insucesso;

Or. en

Alteração 232
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 36 

Proposta de resolução Alteração

36. Salienta que qualquer solução 
duradoura para a crise afegã terá de 
assentar nos interesses dos cidadãos 
afegãos na sua segurança interna, 
protecção civil e protecção económica e 
social, e em mecanismos de reconciliação, 
no fim da produção de ópio, num vigoroso 
esforço de construção do Estado, na 
integração do Afeganistão na comunidade 
internacional e na expulsão do país de 
todos os elementos da al-Qaeda; reafirma 
que a UE e os seus Estados-Membros e a 
comunidade internacional em geral devem 
apoiar o Afeganistão nas tarefas de 
construção do seu próprio Estado, com 

36. Salienta que qualquer solução 
duradoura para a crise afegã terá de 
assentar nos interesses dos cidadãos 
afegãos na sua segurança interna, 
protecção civil e progresso económico e 
social, e em mecanismos de reconciliação, 
no fim da produção de ópio, num vigoroso 
esforço de construção do Estado, na 
integração do Afeganistão na comunidade 
internacional e na expulsão do país de 
todos os elementos da al-Qaeda; reafirma 
que a UE e os seus Estados-Membros e a 
comunidade internacional em geral devem 
apoiar o Afeganistão nas tarefas de 
construção do seu próprio Estado, com 



PE452.878v03-00 156/187 AM\859936PT.doc

PT

instituições democráticas mais fortes e
capazes de garantir a unidade do Estado e a 
soberania nacional, a integridade territorial, 
o desenvolvimento económico sustentável 
e a prosperidade dos seus cidadãos, 
respeitando em simultâneo as tradições 
históricas, religiosas, espirituais e 
culturais de todas as comunidades étnicas 
e religiosas do país;

instituições democráticas capazes de 
garantir a unidade do Estado e a soberania 
nacional, a integridade territorial, o 
desenvolvimento económico sustentável e 
a prosperidade dos seus cidadãos; recorda 
ainda que um envolvimento significativo 
da UE no Afeganistão deve centrar-se no 
apoio à sociedade civil, na criação de 
instituições democráticas, nomeadamente 
formação de forças de segurança e da 
judicatura, apoio aos meios de 
comunicação social independentes, às 
ONG e ao escrutínio parlamentar;

Or. en

Alteração 233
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 37 

Proposta de resolução Alteração

37. Reitera a opinião de que o Paquistão 
tem um papel fundamental a desempenhar 
na região e de que um Paquistão estável, 
democrático e próspero se reveste de vital 
importância para a estabilidade no 
Afeganistão e em toda a região; salienta, 
ainda, o papel fundamental do Paquistão 
no processo de paz afegão; reconhece que 
as inundações devastadoras de Agosto de 
2010 constituíram um revés para o novo 
Governo paquistanês, que estava a começar 
a dar passos no sentido de abordar os 
numerosos desafios com que está 
confrontado; insta o Conselho e a 
Comissão a, em conjunto com a 
comunidade internacional mais alargada, 
responderem com uma forte demonstração 
de solidariedade e auxílio concreto às 
necessidades urgentes de reconstrução e 
reabilitação do Paquistão na sequência da 
catástrofe e às suas aspirações a edificar 
uma sociedade forte e próspera; saúda e 

37. Reitera a opinião de que o Paquistão 
tem um papel fundamental a desempenhar 
na região e de que um Paquistão estável, 
democrático e próspero se reveste de vital 
importância para a estabilidade no 
Afeganistão e em toda a região; saúda que 
o país tenha regressado a um governo 
civil e democraticamente eleito e 
reconhece que as inundações devastadoras 
de Agosto de 2010 constituíram um revés 
para o novo Governo paquistanês, que 
estava a começar a dar passos no sentido 
de abordar os numerosos desafios com que 
está confrontado; continua profundamente 
preocupado com a ausência de Estado de 
direito e com as violações sistemáticas de 
direitos humanos, bem como com a 
alegada aceleração da construção do 
arsenal nuclear, um orçamento militar 
sobredimensionado combinado com 
escassez de receitas do Estado devido a 
uma fiscalidade deficiente, uma reforma 
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renova o seu incitamento às tentativas 
comunitárias de reforçar o apoio político 
à intensificação dos esforços de criação de 
instituições e de capacidades no Paquistão, 
e de ajudar as instituições democráticas do 
Paquistão a combater o extremismo;

fundiária por cumprir e a indiferença 
face aos milhões de pobres do país; insta o 
Conselho e a Comissão a, em conjunto 
com a comunidade internacional mais 
alargada, responderem com solidariedade e 
auxílio concreto às necessidades urgentes 
de reconstrução e reabilitação do 
Paquistão; saúda e renova o seu 
incitamento à criação de instituições e de 
capacidades no Paquistão, e de ajudar as 
instituições democráticas do Paquistão a 
combater o extremismo; 

Or. en

Alteração 234
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 37 

Proposta de resolução Alteração

37. Reitera a opinião de que o Paquistão 
tem um papel fundamental a desempenhar 
na região e de que um Paquistão estável, 
democrático e próspero se reveste de vital
importância para a estabilidade no 
Afeganistão e em toda a região; salienta, 
ainda, o papel fundamental do Paquistão no 
processo de paz afegão; reconhece que as 
inundações devastadoras de Agosto de 
2010 constituíram um revés para o novo 
Governo paquistanês, que estava a começar 
a dar passos no sentido de abordar os 
numerosos desafios com que está 
confrontado; insta o Conselho e a 
Comissão a, em conjunto com a 
comunidade internacional mais alargada, 
responderem com uma forte demonstração 
de solidariedade e auxílio concreto às 
necessidades urgentes de reconstrução e 
reabilitação do Paquistão na sequência da 
catástrofe e às suas aspirações a edificar 
uma sociedade forte e próspera; saúda e 
renova o seu incitamento às tentativas 

37. Reitera a opinião de que o Paquistão 
tem um papel fundamental a desempenhar
na região e de que um Paquistão estável, 
democrático e próspero se reveste de vital 
importância para a estabilidade no 
Afeganistão e em toda a região; salienta, 
ainda, o papel fundamental do Paquistão no 
processo de paz afegão; reconhece que as 
inundações devastadoras de Agosto de 
2010 constituíram um revés para o novo 
Governo paquistanês, que estava a começar 
a dar passos no sentido de abordar os 
numerosos desafios com que está 
confrontado; insta o Conselho e a 
Comissão a, em conjunto com a 
comunidade internacional mais alargada, 
responderem com uma forte demonstração 
de solidariedade e auxílio concreto às 
necessidades urgentes de reconstrução e 
reabilitação do Paquistão na sequência da 
catástrofe e às suas aspirações a edificar 
uma sociedade forte e próspera; saúda e 
renova o seu incitamento às tentativas 
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comunitárias de reforçar o apoio político à 
intensificação dos esforços de criação de 
instituições e de capacidades no Paquistão, 
e de ajudar as instituições democráticas do 
Paquistão a combater o extremismo;

comunitárias de reforçar o apoio político à 
intensificação dos esforços de criação de 
instituições e de capacidades no Paquistão, 
e de ajudar as instituições democráticas do 
Paquistão a combater o extremismo, 
procurando, em particular, conseguir a 
abolição das leis relativas à blasfémia e 
apoiando a sociedade civil paquistanesa;
apela ao Paquistão a que adira de 
imediato ao Tratado de Não-Proliferação 
e coopere plenamente com a Agência 
Internacional da Energia Atómica 
revelando a localização do arsenal e das 
instalações nucleares do país;

Or. en

Alteração 235
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 37 

Proposta de resolução Alteração

37. Reitera a opinião de que o Paquistão 
tem um papel fundamental a desempenhar 
na região e de que um Paquistão estável, 
democrático e próspero se reveste de vital 
importância para a estabilidade no
Afeganistão e em toda a região; salienta, 
ainda, o papel fundamental do Paquistão no 
processo de paz afegão; reconhece que as 
inundações devastadoras de Agosto de 
2010 constituíram um revés para o novo 
Governo paquistanês, que estava a começar 
a dar passos no sentido de abordar os 
numerosos desafios com que está 
confrontado; insta o Conselho e a 
Comissão a, em conjunto com a 
comunidade internacional mais alargada, 
responderem com uma forte demonstração 
de solidariedade e auxílio concreto às 
necessidades urgentes de reconstrução e 
reabilitação do Paquistão na sequência da 
catástrofe e às suas aspirações a edificar 

37. Reitera a opinião de que o Paquistão 
tem um papel fundamental a desempenhar 
na região e de que um Paquistão estável, 
democrático e próspero se reveste de vital 
importância para a estabilidade no 
Afeganistão e em toda a região; salienta, 
ainda, o papel fundamental do Paquistão no 
processo de paz afegão; sublinha que é 
imperativo que as ajudas dos serviços 
secretos paquistaneses aos talibãs afegãos 
sejam relegadas para o passado;
reconhece que as inundações devastadoras 
de Agosto de 2010 constituíram um revés 
para o novo Governo paquistanês, que 
estava a começar a dar passos no sentido 
de abordar os numerosos desafios com que 
está confrontado; insta o Conselho e a 
Comissão a, em conjunto com a 
comunidade internacional mais alargada, 
responderem com uma forte demonstração 
de solidariedade e auxílio concreto às 
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uma sociedade forte e próspera; saúda e 
renova o seu incitamento às tentativas 
comunitárias de reforçar o apoio político à 
intensificação dos esforços de criação de 
instituições e de capacidades no Paquistão, 
e de ajudar as instituições democráticas do 
Paquistão a combater o extremismo;

necessidades urgentes de reconstrução e 
reabilitação do Paquistão na sequência da 
catástrofe e às suas aspirações a edificar 
uma sociedade forte e próspera; saúda e 
renova o seu incitamento às tentativas 
comunitárias de reforçar o apoio político à 
intensificação dos esforços de criação de 
instituições e de capacidades no Paquistão, 
e de ajudar as instituições democráticas do 
Paquistão a combater o extremismo;

Or. es

Alteração 236
María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 37 

Proposta de resolução Alteração

37. Reitera a opinião de que o Paquistão 
tem um papel fundamental a desempenhar 
na região e de que um Paquistão estável, 
democrático e próspero se reveste de vital 
importância para a estabilidade no 
Afeganistão e em toda a região; salienta, 
ainda, o papel fundamental do Paquistão no 
processo de paz afegão; reconhece que as 
inundações devastadoras de Agosto de 
2010 constituíram um revés para o novo 
Governo paquistanês, que estava a começar 
a dar passos no sentido de abordar os 
numerosos desafios com que está 
confrontado; insta o Conselho e a 
Comissão a, em conjunto com a 
comunidade internacional mais alargada, 
responderem com uma forte demonstração 
de solidariedade e auxílio concreto às 
necessidades urgentes de reconstrução e 
reabilitação do Paquistão na sequência da 
catástrofe e às suas aspirações a edificar 
uma sociedade forte e próspera; saúda e 
renova o seu incitamento às tentativas 
comunitárias de reforçar o apoio político à 
intensificação dos esforços de criação de 

(Não se aplica à versão portuguesa)             
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instituições e de capacidades no Paquistão, 
e de ajudar as instituições democráticas do 
Paquistão a combater o extremismo;

Or. es

Alteração 237
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposta de resolução
N.º 37 

Proposta de resolução Alteração

37. Reitera a opinião de que o Paquistão 
tem um papel fundamental a desempenhar 
na região e de que um Paquistão estável, 
democrático e próspero se reveste de vital 
importância para a estabilidade no 
Afeganistão e em toda a região; salienta, 
ainda, o papel fundamental do Paquistão no 
processo de paz afegão; reconhece que as 
inundações devastadoras de Agosto de 
2010 constituíram um revés para o novo 
Governo paquistanês, que estava a começar 
a dar passos no sentido de abordar os 
numerosos desafios com que está 
confrontado; insta o Conselho e a 
Comissão a, em conjunto com a 
comunidade internacional mais alargada, 
responderem com uma forte demonstração 
de solidariedade e auxílio concreto às 
necessidades urgentes de reconstrução e 
reabilitação do Paquistão na sequência da 
catástrofe e às suas aspirações a edificar 
uma sociedade forte e próspera; saúda e 
renova o seu incitamento às tentativas 
comunitárias de reforçar o apoio político à 
intensificação dos esforços de criação de 
instituições e de capacidades no Paquistão, 
e de ajudar as instituições democráticas do 
Paquistão a combater o extremismo;

37. Reitera a opinião de que o Paquistão 
tem um papel fundamental a desempenhar 
na região e de que um Paquistão estável, 
secular, democrático e próspero se reveste 
de vital importância para a estabilidade no 
Afeganistão e em toda a região; salienta, 
ainda, o papel fundamental do Paquistão no 
processo de paz afegão; reconhece que as 
inundações devastadoras de Agosto de 
2010 constituíram um revés para o novo 
Governo paquistanês, que estava a começar 
a dar passos no sentido de abordar os 
numerosos desafios com que está 
confrontado; insta o Conselho e a 
Comissão a, em conjunto com a 
comunidade internacional mais alargada, 
responderem com uma forte demonstração 
de solidariedade e auxílio concreto às
necessidades urgentes de reconstrução e 
reabilitação do Paquistão na sequência da 
catástrofe e às suas aspirações a edificar 
uma sociedade forte e próspera; saúda e 
renova o seu incitamento às tentativas 
comunitárias de reforçar o apoio político à 
intensificação dos esforços de criação de 
instituições e de capacidades no Paquistão, 
e de ajudar as instituições democráticas do 
Paquistão a combater o extremismo;

Or. en
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Alteração 238
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 37-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

37-A. Denuncia o facto de a política da 
UE para com o Afeganistão e o Paquistão 
seguir a estratégia dos EUA, que procura 
essencialmente uma solução militar; 
insiste em que o Afeganistão necessita de 
estabilidade, não por meios militares mas 
antes através de ajuda ao desenvolvimento 
e de respeito pela sua soberania territorial 
e política;

Or. en

Alteração 239
Pino Arlacchi

Proposta de resolução
N.º 38 

Proposta de resolução Alteração

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
precoce para a crise nuclear iraniana que 
restabeleça a confiança internacional no 
carácter estritamente pacífico do programa 
nuclear do Irão, sem pôr em causa o 
legítimo direito do Irão a uma utilização 
pacífica da energia nuclear; apoia a 
abordagem em duas vias do Conselho, 
tendente a alcançar uma solução 
diplomática; saúda a adopção da 
Resolução 1929(2010) do Conselho de 
Segurança da ONU, que introduz um 
quarto conjunto de sanções contra o Irão 
por via do seu programa nuclear, e das 
medidas restritivas adicionais, anunciadas 

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
precoce para a crise nuclear iraniana que 
restabeleça a confiança internacional no 
carácter estritamente pacífico do programa 
nuclear do Irão, sem pôr em causa o facto 
de, em conformidade com um princípio 
central do Tratado de Não-Proliferação, o 
Irão ter o direito de enriquecer urânio 
para uma utilização pacífica e a receber 
assistência técnica para os mesmos 
objectivos; apoia a abordagem em duas 
vias do Conselho, tendente a alcançar uma 
solução diplomática pois essa é a única 
opção viável para a questão nuclear 
iraniana; expressa o seu apreço pelos 
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pela UE, EUA, Japão, Canadá e 
Austrália; condena de forma veemente a 
contínua retórica incendiária e 
provocatória utilizada pelo Irão contra 
Israel, deplorando em especial as 
ameaças do Presidente Ahmadinejad 
dirigidas contra a própria existência do 
Estado de Israel; está profundamente 
preocupado com as tentativas do Irão de 
ganhar influência no Afeganistão por 
meio da manipulação de uma gama de 
resultados políticos, económicos e 
militares; salienta que os contactos oficiais 
recíprocos entre as delegações do 
Parlamento Europeu e do Majlis devem ser 
utilizados também para abordar questões 
de direitos humanos;

esforços da Turquia, país candidato à 
adesão à UE, que visam facilitar as 
negociações entre o Irão e o E3+3, bem 
como entre o Irão e o Grupo de Viena; 
manifesta a sua profunda apreensão com 
o desenvolvimento de uma constelação de 
interesses políticos, militares e
económicos que intensificam os 
preparativos para um ataque militar ao 
Irão, salientando que não devem ser 
tomadas medidas, por nenhum Estado, 
que impliquem o risco de qualquer tipo de 
uso da força contra o Irão; condena a
retórica anti-semita do Presidente 
iraniano; saúda o papel construtivo do 
Irão na recuperação das infra-estruturas e 
da economia, bem como na prevenção do 
tráfico de droga proveniente do 
Afeganistão; sublinha, contudo, que a paz 
e a sustentabilidade no Afeganistão 
exigirão que todos os seus países vizinhos 
se abstenham de interferir politicamente 
no país; salienta que os contactos oficiais 
recíprocos entre as delegações do 
Parlamento Europeu e do Majlis devem ser 
utilizados também para abordar questões 
de direitos humanos; 

Or. en

Alteração 240
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 38 

Proposta de resolução Alteração

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
precoce para a crise nuclear iraniana que 
restabeleça a confiança internacional no 

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
precoce para a crise nuclear iraniana que 
restabeleça a confiança internacional no 
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carácter estritamente pacífico do programa 
nuclear do Irão, sem pôr em causa o 
legítimo direito do Irão a uma utilização 
pacífica da energia nuclear; apoia a 
abordagem em duas vias do Conselho, 
tendente a alcançar uma solução 
diplomática; saúda a adopção da 
Resolução 1929(2010) do Conselho de 
Segurança da ONU, que introduz um 
quarto conjunto de sanções contra o Irão 
por via do seu programa nuclear, e das 
medidas restritivas adicionais, anunciadas 
pela UE, EUA, Japão, Canadá e 
Austrália; condena de forma veemente a 
contínua retórica incendiária e 
provocatória utilizada pelo Irão contra 
Israel, deplorando em especial as 
ameaças do Presidente Ahmadinejad 
dirigidas contra a própria existência do 
Estado de Israel; está profundamente 
preocupado com as tentativas do Irão de 
ganhar influência no Afeganistão por 
meio da manipulação de uma gama de 
resultados políticos, económicos e 
militares; salienta que os contactos 
oficiais recíprocos entre as delegações do 
Parlamento Europeu e do Majlis devem 
ser utilizados também para abordar 
questões de direitos humanos;

carácter estritamente pacífico do programa 
nuclear do Irão, sem pôr em causa o 
legítimo direito do Irão a uma utilização 
pacífica da energia nuclear; apoia a 
abordagem em duas vias do Conselho, 
tendente a alcançar uma solução 
diplomática; 

Or. en

Alteração 241
María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 38 

Proposta de resolução Alteração

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
precoce para a crise nuclear iraniana que 
restabeleça a confiança internacional no 
carácter estritamente pacífico do programa 
nuclear do Irão, sem pôr em causa o 

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
precoce para a crise nuclear iraniana que 
restabeleça a confiança internacional no 
carácter estritamente pacífico do programa 
nuclear do Irão, sem pôr em causa o 
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legítimo direito do Irão a uma utilização 
pacífica da energia nuclear; apoia a 
abordagem em duas vias do Conselho, 
tendente a alcançar uma solução 
diplomática; saúda a adopção da Resolução 
1929(2010) do Conselho de Segurança da 
ONU, que introduz um quarto conjunto de 
sanções contra o Irão por via do seu 
programa nuclear, e das medidas restritivas 
adicionais, anunciadas pela UE, EUA, 
Japão, Canadá e Austrália; condena de 
forma veemente a contínua retórica 
incendiária e provocatória utilizada pelo 
Irão contra Israel, deplorando em 
especial as ameaças do Presidente 
Ahmadinejad dirigidas contra a própria 
existência do Estado de Israel; está 
profundamente preocupado com as 
tentativas do Irão de ganhar influência no 
Afeganistão por meio da manipulação de 
uma gama de resultados políticos, 
económicos e militares; salienta que os 
contactos oficiais recíprocos entre as 
delegações do Parlamento Europeu e do 
Majlis devem ser utilizados também para 
abordar questões de direitos humanos;

legítimo direito do Irão a uma utilização 
pacífica da energia nuclear; apoia a 
abordagem em duas vias do Conselho, 
tendente a alcançar uma solução 
diplomática; saúda a adopção da Resolução 
1929(2010) do Conselho de Segurança da 
ONU, que introduz um quarto conjunto de 
sanções contra o Irão por via do seu 
programa nuclear, e das medidas restritivas 
adicionais, anunciadas pela UE, EUA, 
Japão, Canadá e Austrália; condena 
firmemente o desejo expresso pelo 
Presidente iraniano Ahmadinejad de 
“aniquilar” Israel e a sua retórica 
anti-semita, especialmente a negação do 
Holocausto e a sua agenda sempre 
destinada a retirar legitimidade ao Estado 
de Israel; reafirma o seu pleno apoio à 
existência de Israel e a uma solução de 
dois Estados para a Palestina;

Or. en

Alteração 242
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 38 

Proposta de resolução Alteração

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
precoce para a crise nuclear iraniana que 
restabeleça a confiança internacional no 
carácter estritamente pacífico do programa 
nuclear do Irão, sem pôr em causa o 
legítimo direito do Irão a uma utilização 
pacífica da energia nuclear; apoia a 
abordagem em duas vias do Conselho, 

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
para a crise nuclear iraniana que 
restabeleça a confiança internacional no 
carácter estritamente pacífico do programa 
nuclear do Irão, sem pôr em causa o 
legítimo direito do Irão a uma utilização 
pacífica da energia nuclear; apoia a 
abordagem em duas vias do Conselho, 
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tendente a alcançar uma solução 
diplomática; saúda a adopção da 
Resolução 1929(2010) do Conselho de 
Segurança da ONU, que introduz um 
quarto conjunto de sanções contra o Irão 
por via do seu programa nuclear, e das 
medidas restritivas adicionais, anunciadas 
pela UE, EUA, Japão, Canadá e 
Austrália; condena de forma veemente a 
contínua retórica incendiária e 
provocatória utilizada pelo Irão contra 
Israel, deplorando em especial as ameaças
do Presidente Ahmadinejad dirigidas 
contra a própria existência do Estado de 
Israel; está profundamente preocupado 
com as tentativas do Irão de ganhar 
influência no Afeganistão por meio da 
manipulação de uma gama de resultados 
políticos, económicos e militares; salienta 
que os contactos oficiais recíprocos entre 
as delegações do Parlamento Europeu e do 
Majlis devem ser utilizados também para 
abordar questões de direitos humanos;

tendente a alcançar uma solução 
diplomática; lamenta que a adopção da 
Resolução 1929(2010) do Conselho de 
Segurança da ONU, que introduz um 
quarto conjunto de sanções contra o Irão 
por via do seu programa nuclear, se torne 
inevitável; manifesta-se extremamente 
desiludido com o crescimento exponencial 
do número de execuções no Irão, que 
representam assassínios extrajudiciais do 
Estado, tendo em conta a ausência de 
qualquer processo judicial adequado, bem 
como a repressão contínua e sistemática 
dos cidadãos que aspiram a mais 
liberdade e mais democracia; deplora em 
especial as ameaças do Presidente 
Ahmadinejad dirigidas contra a própria 
existência do Estado de Israel e salienta 
que os contactos oficiais recíprocos entre 
as delegações do Parlamento Europeu e do 
Majlis devem ser utilizados também para 
abordar questões de direitos humanos; 

Or. en

Alteração 243
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Georgios Koumoutsakos, Krzysztof
Lisek

Proposta de resolução
N.º 38 

Proposta de resolução Alteração

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
precoce para a crise nuclear iraniana que 
restabeleça a confiança internacional no 
carácter estritamente pacífico do programa 
nuclear do Irão, sem pôr em causa o 
legítimo direito do Irão a uma utilização 
pacífica da energia nuclear; apoia a 
abordagem em duas vias do Conselho, 

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
precoce para a crise nuclear iraniana que 
restabeleça a confiança internacional no 
carácter estritamente pacífico do programa 
nuclear do Irão, sem pôr em causa o 
legítimo direito do Irão a uma utilização 
pacífica da energia nuclear; apoia a 
abordagem em duas vias do Conselho, 
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tendente a alcançar uma solução 
diplomática; saúda a adopção da Resolução 
1929(2010) do Conselho de Segurança da 
ONU, que introduz um quarto conjunto de 
sanções contra o Irão por via do seu 
programa nuclear, e das medidas restritivas 
adicionais, anunciadas pela UE, EUA, 
Japão, Canadá e Austrália; condena de 
forma veemente a contínua retórica 
incendiária e provocatória utilizada pelo 
Irão contra Israel, deplorando em especial 
as ameaças do Presidente Ahmadinejad 
dirigidas contra a própria existência do 
Estado de Israel; está profundamente 
preocupado com as tentativas do Irão de 
ganhar influência no Afeganistão por 
meio da manipulação de uma gama de 
resultados políticos, económicos e 
militares; salienta que os contactos oficiais 
recíprocos entre as delegações do 
Parlamento Europeu e do Majlis devem ser 
utilizados também para abordar questões 
de direitos humanos;

tendente a alcançar uma solução 
diplomática; saúda a adopção da Resolução 
1929(2010) do Conselho de Segurança da 
ONU, que introduz um quarto conjunto de 
sanções contra o Irão por via do seu 
programa nuclear, e das medidas restritivas 
adicionais, anunciadas pela UE, EUA, 
Japão, Canadá e Austrália; condena de 
forma veemente a contínua retórica 
incendiária e provocatória utilizada pelo 
Irão contra Israel, deplorando em especial 
as ameaças do Presidente Ahmadinejad 
dirigidas contra a própria existência do 
Estado de Israel; salienta que os contactos 
oficiais recíprocos entre as delegações do 
Parlamento Europeu e do Majlis devem ser 
utilizados também para abordar questões 
de direitos humanos;

Or. en

Alteração 244
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 38 

Proposta de resolução Alteração

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
precoce para a crise nuclear iraniana que 
restabeleça a confiança internacional no 
carácter estritamente pacífico do programa 
nuclear do Irão, sem pôr em causa o 
legítimo direito do Irão a uma utilização 
pacífica da energia nuclear; apoia a 
abordagem em duas vias do Conselho, 
tendente a alcançar uma solução 
diplomática; saúda a adopção da Resolução 
1929(2010) do Conselho de Segurança da 

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
precoce para a crise nuclear iraniana que 
restabeleça a confiança internacional no 
carácter estritamente pacífico do programa 
nuclear do Irão; apoia a abordagem em 
duas vias do Conselho, tendente a alcançar 
uma solução diplomática; saúda a adopção 
da Resolução 1929(2010) do Conselho de 
Segurança da ONU, que introduz um 
quarto conjunto de sanções contra o Irão 
por via do seu programa nuclear, e das 
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ONU, que introduz um quarto conjunto de 
sanções contra o Irão por via do seu 
programa nuclear, e das medidas restritivas 
adicionais, anunciadas pela UE, EUA, 
Japão, Canadá e Austrália; condena de 
forma veemente a contínua retórica 
incendiária e provocatória utilizada pelo 
Irão contra Israel, deplorando em especial 
as ameaças do Presidente Ahmadinejad 
dirigidas contra a própria existência do 
Estado de Israel; está profundamente 
preocupado com as tentativas do Irão de 
ganhar influência no Afeganistão por meio
da manipulação de uma gama de resultados 
políticos, económicos e militares; salienta 
que os contactos oficiais recíprocos entre 
as delegações do Parlamento Europeu e do 
Majlis devem ser utilizados também para 
abordar questões de direitos humanos;

medidas restritivas adicionais, anunciadas 
pela UE, EUA, Japão, Canadá e Austrália;
condena de forma veemente a contínua 
retórica incendiária e provocatória utilizada 
pelo Irão contra Israel, deplorando em 
especial as ameaças do Presidente 
Ahmadinejad dirigidas contra a própria 
existência do Estado de Israel; está 
profundamente preocupado com as 
tentativas do Irão de ganhar influência no 
Afeganistão por meio da manipulação de 
uma gama de resultados políticos, 
económicos e militares; salienta que os 
contactos oficiais recíprocos entre as 
delegações do Parlamento Europeu e do 
Majlis devem ser utilizados também para 
abordar questões de direitos humanos e 
devem estar dependentes do livre acesso 
dos visitantes aos prisioneiros políticos e 
activistas de direitos humanos; insta o 
regime iraniano a abster-se de interferir 
em questões internas iraquianas;

Or. en

Alteração 245
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 38 

Proposta de resolução Alteração

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
precoce para a crise nuclear iraniana que 
restabeleça a confiança internacional no 
carácter estritamente pacífico do programa 
nuclear do Irão, sem pôr em causa o 
legítimo direito do Irão a uma utilização 
pacífica da energia nuclear; apoia a 
abordagem em duas vias do Conselho, 
tendente a alcançar uma solução 
diplomática; saúda a adopção da Resolução 
1929(2010) do Conselho de Segurança da 
ONU, que introduz um quarto conjunto de 

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
precoce para a crise nuclear iraniana que 
restabeleça a confiança internacional no 
carácter estritamente pacífico do programa 
nuclear do Irão, sem pôr em causa o 
legítimo direito do Irão a uma utilização 
pacífica da energia nuclear; apoia a 
abordagem em duas vias do Conselho, 
tendente a alcançar uma solução 
diplomática; saúda a adopção da Resolução 
1929(2010) do Conselho de Segurança da 
ONU, que introduz um quarto conjunto de 
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sanções contra o Irão por via do seu 
programa nuclear, e das medidas restritivas 
adicionais, anunciadas pela UE, EUA, 
Japão, Canadá e Austrália; condena de 
forma veemente a contínua retórica 
incendiária e provocatória utilizada pelo 
Irão contra Israel, deplorando em especial 
as ameaças do Presidente Ahmadinejad 
dirigidas contra a própria existência do 
Estado de Israel; está profundamente 
preocupado com as tentativas do Irão de 
ganhar influência no Afeganistão por meio 
da manipulação de uma gama de resultados 
políticos, económicos e militares; salienta 
que os contactos oficiais recíprocos entre 
as delegações do Parlamento Europeu e do 
Majlis devem ser utilizados também para 
abordar questões de direitos humanos;

sanções contra o Irão por via do seu 
programa nuclear, e das medidas restritivas 
adicionais, anunciadas pela UE, EUA, 
Japão, Canadá e Austrália; condena de 
forma veemente a contínua retórica 
incendiária e provocatória utilizada pelo 
Irão contra Israel, deplorando em especial 
as ameaças do Presidente Ahmadinejad 
dirigidas contra a própria existência do 
Estado de Israel; está profundamente 
preocupado com as tentativas do Irão de 
ganhar influência no Afeganistão por meio 
da manipulação de uma gama de resultados 
políticos, económicos e militares; salienta 
que os contactos oficiais recíprocos entre 
as delegações do Parlamento Europeu e do 
Majlis devem ser utilizados também para 
abordar questões de direitos humanos e as 
delegações devem proporcionar a 
oportunidade de uma participação livre 
com uma gama completa de opiniões 
políticas;

Or. en

Alteração 246
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 38 

Proposta de resolução Alteração

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
precoce para a crise nuclear iraniana que 
restabeleça a confiança internacional no 
carácter estritamente pacífico do programa 
nuclear do Irão, sem pôr em causa o 
legítimo direito do Irão a uma utilização 
pacífica da energia nuclear; apoia a 
abordagem em duas vias do Conselho, 
tendente a alcançar uma solução 
diplomática; saúda a adopção da Resolução 
1929(2010) do Conselho de Segurança da 
ONU, que introduz um quarto conjunto de 

38. Apoia inteiramente o empenho do 
E3+3 em procurar uma solução negocial 
precoce para a crise nuclear iraniana com 
vista a restabelecer a confiança 
internacional no carácter estritamente 
pacífico do programa nuclear do Irão, sem 
pôr em causa o legítimo direito do Irão a 
uma utilização pacífica da energia nuclear; 
apoia a abordagem em duas vias do 
Conselho, tendente a alcançar uma solução 
diplomática; saúda a adopção da Resolução 
1929(2010) do Conselho de Segurança da 
ONU, que introduz um quarto conjunto de 
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sanções contra o Irão por via do seu 
programa nuclear, e das medidas restritivas 
adicionais, anunciadas pela UE, EUA, 
Japão, Canadá e Austrália; condena de 
forma veemente a contínua retórica 
incendiária e provocatória utilizada pelo 
Irão contra Israel, deplorando em especial 
as ameaças do Presidente Ahmadinejad 
dirigidas contra a própria existência do 
Estado de Israel; está profundamente 
preocupado com as tentativas do Irão de 
ganhar influência no Afeganistão por 
meio da manipulação de uma gama de 
resultados políticos, económicos e 
militares; salienta que os contactos oficiais 
recíprocos entre as delegações do 
Parlamento Europeu e do Majlis devem ser 
utilizados também para abordar questões 
de direitos humanos;

sanções contra o Irão por via do seu 
programa nuclear, e das medidas restritivas 
adicionais, anunciadas pela UE, EUA, 
Japão, Canadá e Austrália; sublinha que a 
solução para a questão nuclear não deve 
pôr em causa o apoio da UE à sociedade 
civil iraniana e às suas legítimas 
aspirações a direitos humanos universais 
e a eleições verdadeiramente 
democráticas; condena de forma veemente 
a contínua retórica incendiária e 
provocatória utilizada pelo Irão contra 
Israel, deplorando em especial as ameaças 
do Presidente Ahmadinejad dirigidas 
contra a própria existência do Estado de 
Israel; salienta que os contactos oficiais 
recíprocos entre as delegações do 
Parlamento Europeu e do Majlis devem ser 
utilizados também para abordar questões 
de direitos humanos e como forma de 
apoiar o reforço da sociedade civil no 
Irão;

Or. en

Alteração 247
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 39 

Proposta de resolução Alteração

39. Manifesta a sua satisfação pela 
intensificação dos diálogos sectoriais com 
a China e apela a que se empreenda um 
trabalho concertado sobre as questões 
controversas que estiveram em destaque na 
recente Cimeira UE-China; lastima, 
todavia, que os progressos registados no 
plano da qualidade da governação 
económica e judicial não tenham tido 
correspondência em termos de 
disponibilidade para atacar o perene 
problema da grave e sistemática violação 
dos direitos humanos no país; assinala que 

39. Manifesta a sua satisfação pela 
intensificação dos diálogos sectoriais com 
a China e apela a que se empreenda um 
trabalho concertado sobre as questões 
controversas que estiveram em destaque na 
recente Cimeira UE-China; lastima, 
todavia, que os progressos registados no 
plano da qualidade da governação 
económica e judicial não tenham tido 
correspondência em termos de 
disponibilidade para atacar o perene 
problema da grave e sistemática violação 
dos direitos humanos no país;
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as relações com o Japão, país que 
comunga com a UE os valores 
democráticos e a preocupação com os 
direitos humanos, continuam a revestir-se 
de extrema importância, tanto na esfera 
económica como no que toca à 
colaboração no âmbito de fóruns 
multinacionais, e que o actual enfoque na 
China não nos deve levar a descurar os 
esforços necessários para reforçar a 
cooperação com o Japão e eliminar as 
barreiras à interpenetração económica 
que ainda subsistem;

Or. en

Alteração 248
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 39 

Proposta de resolução Alteração

39. Manifesta a sua satisfação pela 
intensificação dos diálogos sectoriais com 
a China e apela a que se empreenda um 
trabalho concertado sobre as questões 
controversas que estiveram em destaque na 
recente Cimeira UE-China; lastima, 
todavia, que os progressos registados no 
plano da qualidade da governação 
económica e judicial não tenham tido 
correspondência em termos de 
disponibilidade para atacar o perene 
problema da grave e sistemática violação 
dos direitos humanos no país; assinala que 
as relações com o Japão, país que 
comunga com a UE os valores 
democráticos e a preocupação com os 
direitos humanos, continuam a revestir-se 
de extrema importância, tanto na esfera 
económica como no que toca à 
colaboração no âmbito de fóruns 
multinacionais, e que o actual enfoque na 
China não nos deve levar a descurar os 

39. Manifesta a sua satisfação pela 
intensificação dos diálogos sectoriais com 
a China e apela a que se empreenda um 
trabalho concertado sobre as questões 
controversas que estiveram em destaque na 
recente Cimeira UE-China; lastima, 
todavia, que os progressos registados no 
plano da qualidade da governação 
económica e judicial não tenham tido 
correspondência em termos de 
disponibilidade para atacar o perene 
problema da grave e sistemática violação 
dos direitos humanos no país; 
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esforços necessários para reforçar a 
cooperação com o Japão e eliminar as 
barreiras à interpenetração económica 
que ainda subsistem;

Or. en

Alteração 249
Tunne Kelam

Proposta de resolução
N.º 39 

Proposta de resolução Alteração

39. Manifesta a sua satisfação pela 
intensificação dos diálogos sectoriais com 
a China e apela a que se empreenda um 
trabalho concertado sobre as questões 
controversas que estiveram em destaque na 
recente Cimeira UE-China; lastima, 
todavia, que os progressos registados no 
plano da qualidade da governação 
económica e judicial não tenham tido 
correspondência em termos de 
disponibilidade para atacar o perene 
problema da grave e sistemática violação 
dos direitos humanos no país; assinala que 
as relações com o Japão, país que comunga 
com a UE os valores democráticos e a 
preocupação com os direitos humanos, 
continuam a revestir-se de extrema 
importância, tanto na esfera económica 
como no que toca à colaboração no âmbito 
de fóruns multinacionais, e que o actual 
enfoque na China não nos deve levar a 
descurar os esforços necessários para 
reforçar a cooperação com o Japão e
eliminar as barreiras à interpenetração 
económica que ainda subsistem;

39. Manifesta a sua satisfação pela 
intensificação dos diálogos sectoriais com 
a China e apela a que se empreenda um 
trabalho concertado sobre as questões 
controversas que estiveram em destaque na 
recente Cimeira UE-China; saúda os 
progressos registados no plano da 
qualidade da governação económica e 
judicial; manifesta-se profundamente 
preocupado com o perene problema da
grave e sistemática violação dos direitos 
humanos no país e com a supressão da 
identidade e da cultura nacionais dos 
tibetanos, uigures e mongóis e insta a 
VP/AR a levar a bom termo o diálogo 
sobre direitos humanos e a assegurar que 
os direitos humanos estejam 
constantemente na ordem do dia; assinala 
que as relações com o Japão, país que 
comunga com a UE os valores 
democráticos e a preocupação com os 
direitos humanos, continuam a revestir-se 
de extrema importância, tanto na esfera 
económica como no que toca à colaboração 
no âmbito de fóruns multinacionais, e que 
o actual enfoque na China não nos deve 
levar a descurar os esforços necessários 
para reforçar a cooperação com o Japão e 
eliminar as barreiras à interpenetração 
económica que ainda subsistem; 
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Or. en

Alteração 250
Nirj Deva

Proposta de resolução
N.º 39 

Proposta de resolução Alteração

39. Manifesta a sua satisfação pela 
intensificação dos diálogos sectoriais com
a China e apela a que se empreenda um 
trabalho concertado sobre as questões 
controversas que estiveram em destaque na 
recente Cimeira UE-China; lastima, 
todavia, que os progressos registados no 
plano da qualidade da governação 
económica e judicial não tenham tido 
correspondência em termos de 
disponibilidade para atacar o perene 
problema da grave e sistemática violação 
dos direitos humanos no país; assinala que 
as relações com o Japão, país que comunga 
com a UE os valores democráticos e a 
preocupação com os direitos humanos, 
continuam a revestir-se de extrema 
importância, tanto na esfera económica 
como no que toca à colaboração no âmbito 
de fóruns multinacionais, e que o actual 
enfoque na China não nos deve levar a 
descurar os esforços necessários para 
reforçar a cooperação com o Japão e 
eliminar as barreiras à interpenetração 
económica que ainda subsistem;

39. Manifesta a sua satisfação pela 
intensificação das delegações oficiais à
China, que foram 322 no ano passado, e 
apela a que se empreenda um trabalho 
concertado sobre as questões controversas 
que estiveram em destaque na recente 
Cimeira UE-China; lastima, todavia, que os 
progressos registados no plano da 
qualidade da governação económica e 
judicial não tenham tido correspondência 
em termos de disponibilidade para atacar o 
perene problema da grave e sistemática 
violação dos direitos humanos no país; 
assinala que as relações com o Japão, país 
que comunga com a UE os valores 
democráticos e a preocupação com os 
direitos humanos, continuam a revestir-se 
de extrema importância, tanto na esfera 
económica como no que toca à colaboração 
no âmbito de fóruns multinacionais, e que 
o actual enfoque na China não nos deve 
levar a descurar os esforços necessários 
para reforçar a cooperação com o Japão e 
eliminar as barreiras à interpenetração 
económica que ainda subsistem;

Or. en

Alteração 251
Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Mario Mauro, Charles Tannock, Fiorello 
Provera, Norica Nicolai, Graham Watson

Proposta de resolução
N.º 39-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração

39-A. Saúda as medidas tomadas por 
ambos os lados do Estreito de Taiwan, 
que resultaram na assinatura do 
Acordo-Quadro de Cooperação 
Económica e de um acordo sobre direitos 
de propriedade intelectual em Junho de 
2010; tendo em conta que o alargamento 
das relações económicas entre os dois 
lados do estreito é do interesse de ambas 
as partes e da UE, apoia firmemente o 
reforço dos laços económicos entre 
Taiwan e a UE e a assinatura de um 
acordo de cooperação económica entre 
ambas; reitera a sua intenção firme de 
apoiar uma participação significativa de 
Taiwan como observador em 
organizações e actividades internacionais 
pertinentes, como a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas, a Organização Mundial da 
Saúde e a Organização da Aviação Civil 
Internacional;

Or. en

Alteração 252
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta de resolução
N.º 39-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

39-A. Enaltece a decisão da UE de 
conceder isenção de visto aos cidadãos de 
Taiwan, que contribuirá para reforçar as 
relações comerciais e de investimento 
entre a UE e Taiwan, bem como os 
contactos pessoais; saúda a 
reaproximação entre os dois lados do 
Estreito de Taiwan, que conduziu à 
assinatura de 15 acordos, particularmente 
o Acordo-Quadro de Cooperação e 
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Económica em Junho de 2010; incentiva 
o reforço das relações económicas entre a 
UE e Taiwan e a assinatura de um acordo 
de cooperação económica entre ambas as 
partes; reitera o seu apoio firme a uma 
participação significativa de Taiwan como 
observador em organizações e actividades 
internacionais pertinentes, como a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas, a 
Organização Mundial da Saúde e a 
Organização da Aviação Civil 
Internacional;

Or. en

Alteração 253
Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 39-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

39-A. Assinala que as relações com o 
Japão, um país que partilha os valores 
democráticos e a preocupação com os 
direitos humanos da UE, continuam a ser 
extremamente importantes em termos 
económicos e no que respeita ao trabalho 
conjunto em fóruns multinacionais; 
realça a necessidade de mais esforços 
para intensificar a cooperação com o 
Japão e eliminar os obstáculos ainda 
existentes à interpenetração económica;

Or. en

Alteração 254
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 39-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração

39-A. Assinala que as relações com o 
Japão, um país que partilha os valores 
democráticos e a preocupação com os 
direitos humanos da UE, continuam a ser 
extremamente importantes em termos 
económicos e no que respeita ao trabalho 
conjunto em fóruns multinacionais e que 
a actual prioridade atribuída à China não 
deve prejudicar os esforços necessários 
para intensificar a cooperação com o 
Japão e eliminar os obstáculos ainda 
existentes à interpenetração económica;

Or. en

Alteração 255
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 40 

Proposta de resolução Alteração

40. Louva o envolvimento da Índia em 
acções internacionais, nomeadamente no 
Afeganistão e na operação Atalanta;
reclama uma maior colaboração no 
tratamento das questões ligadas à 
governação económica global e à 
promoção da democracia e dos direitos 
humanos; aguarda com expectativa a 
consecução de progressos substanciais 
nas negociações de um acordo de comércio 
livre que estão actualmente em curso;
espera que a parceria estratégica com a 
Índia evolua conforme previsto no Plano 
de Acção Conjunto, para gerar resultados 
concretos;

40. Saúda o maior envolvimento da Índia 
a nível multilateral, por exemplo na
missão de combate à pirataria, da ONU; 
reclama uma cooperação mais estreita no 
tratamento das questões ligadas ao 
desarmamento nuclear, às alterações 
climáticas, à governação económica 
global, à promoção da democracia, dos 
direitos humanos e do Estado de direito; 
saúda calorosamente o extraordinário 
desenvolvimento da Índia nos últimos 
anos, mas manifesta-se preocupado com o
facto de o país ainda apresentar números 
de pobreza absoluta a nível mundial entre 
os mais elevados e de ainda subsistir a 
discriminação extrema com base nas 
castas; sublinha a importância de as 
negociações de um acordo de comércio 
livre que estão actualmente em curso não 
deverem, de modo algum, comprometer os 
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esforços para reduzir a pobreza na Índia e 
noutros locais, como, por exemplo, a 
produção de genéricos a preços acessíveis; 
espera que a parceria estratégica com a 
Índia evolua conforme previsto no Plano 
de Acção Conjunto, para gerar resultados 
concretos; 

Or. en

Alteração 256
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 40 

Proposta de resolução Alteração

40. Louva o envolvimento da Índia em 
acções internacionais, nomeadamente no 
Afeganistão e na operação Atalanta;
reclama uma maior colaboração no 
tratamento das questões ligadas à 
governação económica global e à 
promoção da democracia e dos direitos 
humanos; aguarda com expectativa a 
consecução de progressos substanciais 
nas negociações de um acordo de 
comércio livre que estão actualmente em 
curso; espera que a parceria estratégica 
com a Índia evolua conforme previsto no 
Plano de Acção Conjunto, para gerar 
resultados concretos;

40. Reconhece a enorme importância da 
Índia como potência regional emergente e 
grande parceira democrática para a 
Europa; aguarda com expectativa a 
celebração e a assinatura a breve trecho 
do Acordo de Comércio Livre; louva o 
envolvimento da Índia em acções 
internacionais, nomeadamente no 
Afeganistão e na operação Atalanta;
reclama uma maior colaboração no 
tratamento das questões ligadas à 
governação económica global e à 
promoção da democracia e dos direitos 
humanos; espera que a parceria estratégica 
com a Índia evolua conforme previsto no 
Plano de Acção Conjunto, para gerar 
resultados concretos;

Or. en

Alteração 257
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 40 
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Proposta de resolução Alteração

40. Louva o envolvimento da Índia em 
acções internacionais, nomeadamente no 
Afeganistão e na operação Atalanta;
reclama uma maior colaboração no 
tratamento das questões ligadas à 
governação económica global e à 
promoção da democracia e dos direitos 
humanos; aguarda com expectativa a 
consecução de progressos substanciais nas 
negociações de um acordo de comércio 
livre que estão actualmente em curso;
espera que a parceria estratégica com a 
Índia evolua conforme previsto no Plano 
de Acção Conjunto, para gerar resultados 
concretos;

40. Louva a cooperação da Índia com a 
UE, nomeadamente no Afeganistão e na 
operação Atalanta; reclama uma maior 
colaboração no tratamento das questões 
ligadas à governação económica global e à 
promoção da democracia e dos direitos 
humanos (nomeadamente para chegar a 
uma solução para o conflito de 
Caxemira), bem como nas alterações 
climáticas; aguarda com expectativa a 
consecução de progressos substanciais nas 
negociações de um acordo de comércio 
livre que estão actualmente em curso;
espera que a parceria estratégica com a 
Índia evolua conforme previsto no Plano 
de Acção Conjunto, para gerar resultados 
concretos;

Or. en

Alteração 258
Andrew Duff, Kristiina Ojuland

Proposta de resolução
N.º 40 

Proposta de resolução Alteração

40. Louva o envolvimento da Índia em 
acções internacionais, nomeadamente no 
Afeganistão e na operação Atalanta; 
reclama uma maior colaboração no 
tratamento das questões ligadas à 
governação económica global e à 
promoção da democracia e dos direitos 
humanos; aguarda com expectativa a 
consecução de progressos substanciais nas 
negociações de um acordo de comércio 
livre que estão actualmente em curso; 
espera que a parceria estratégica com a 
Índia evolua conforme previsto no Plano 
de Acção Conjunto, para gerar resultados 
concretos;

40. Louva o envolvimento da Índia em 
acções internacionais, nomeadamente no 
Afeganistão e na operação Atalanta;
reclama uma maior colaboração no 
tratamento das questões ligadas à 
governação económica global e à 
promoção da democracia e dos direitos 
humanos, particularmente em Caxemira;
aguarda com expectativa a consecução de 
progressos substanciais nas negociações de 
um acordo de comércio livre que estão 
actualmente em curso; espera que a 
parceria estratégica com a Índia evolua 
conforme previsto no Plano de Acção 
Conjunto, para gerar resultados concretos;
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Or. en

Alteração 259
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 41 

Proposta de resolução Alteração

41. Exprime um apoio e um incitamento 
vigorosos às parcerias com a UA e outras 
organizações regionais da África na 
abordagem das preocupações de 
estabilidade e segurança no continente 
africano e na obtenção de progressos 
noutras áreas-chave, como as da 
governação democrática e dos direitos 
humanos, das alterações climáticas e da 
consecução dos ODM; considera que o 
processo de apropriação e autonomização 
progressivas da UA no domínio das 
questões de segurança e de estabilidade no 
continente africano, em particular no que 
respeita às missões de manutenção da paz, 
requer a consolidação dos processos de 
desenvolvimento institucional e de decisão 
no seio da UA, e que a UE deve prestar 
assistência à UA nessas matérias;

41. Exprime um apoio e um incitamento 
vigorosos às parcerias com a UA e outras 
organizações regionais da África na 
abordagem das preocupações de 
estabilidade e segurança no continente 
africano e na obtenção de progressos 
noutras áreas-chave, como as da 
governação democrática e dos direitos 
humanos, das alterações climáticas e da 
consecução dos ODM; considera que o 
processo de apropriação e autonomização 
progressivas da UA no domínio das 
questões de segurança e de estabilidade no 
continente africano, em particular no que 
respeita às missões de manutenção da paz, 
requer a consolidação dos processos de 
desenvolvimento institucional e de decisão 
no seio da UA, e que a UE deve prestar 
assistência à UA nessas matérias; insta a 
VP/AR e os Estados-Membros a 
aplicarem adequadamente a cláusula do 
Acordo de Cotonu que rege as relações 
entre a UE e os Estados de África, das 
Caraíbas e do Pacífico; solicita à UE que 
inste a Eritreia e a Etiópia a resolver a 
sua disputa fronteiriça;

Or. en

Alteração 260
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 42 



AM\859936PT.doc 179/187 PE452.878v03-00

PT

Proposta de resolução Alteração

42. Exprime o seu apoio à decisão de 
gizar uma abordagem integrada da UE 
para a região do Corno de África, que 
articule a política de segurança com o 
desenvolvimento, o Estado de direito, o 
respeito dos direitos humanos, as questões 
de género e o direito internacional 
humanitário e, assim, abarque todos os 
instrumentos da UE, com vista a propiciar 
soluções duradouras;

Suprimido

Or. en

Alteração 261
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 42 

Proposta de resolução Alteração

42. Exprime o seu apoio à decisão de gizar 
uma abordagem integrada da UE para a 
região do Corno de África, que articule a 
política de segurança com o 
desenvolvimento, o Estado de direito, o 
respeito dos direitos humanos, as questões 
de género e o direito internacional 
humanitário e, assim, abarque todos os 
instrumentos da UE, com vista a propiciar 
soluções duradouras;

42. Exprime o seu apoio à decisão de gizar 
uma abordagem integrada da UE para a 
região do Corno de África, que ajude a 
reconstruir as instituições de Estado na 
Somália, que articule a segurança humana 
com o desenvolvimento, o Estado de 
direito, o respeito dos direitos humanos, os 
direitos das mulheres e, assim, abarque 
todos os instrumentos da UE, com vista a 
propiciar soluções duradouras;

Or. en

Alteração 262
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 42-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração

42-A. Nota que, desde que a operação 
EUNAVFOR Atalanta foi lançada, os 
ataques se multiplicaram, tornando-se 
mais violentos, e verificou-se um avanço 
dos ataques para sul; exorta, pois, o 
Conselho e a Comissão a reverem a sua 
estratégia e a concentrarem-se nas causas 
reais, que são a pobreza extrema, a pesca 
ilegal e a deposição de resíduos tóxicos 
por países industrializados, bem como a 
desestabilização da Somália e da região 
no seu conjunto levada a cabo por 
terceiros;

Or. en

Alteração 263
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 43 

Proposta de resolução Alteração

43. Saúda a disponibilidade da UE para 
apoiar a aplicação pacífica do Acordo de 
Paz Global para o Sudão e para trabalhar 
com vista a assegurar uma estabilidade 
duradoura na região; salienta, ao mesmo 
tempo, a necessidade de renovar os 
esforços com vista à resolução do 
problema da insegurança e à consecução de 
um acordo de paz duradouro para o Darfur;

43. Saúda a disponibilidade da UE para 
apoiar a aplicação pacífica do Acordo de 
Paz Global para o Sudão e para trabalhar 
com vista a assegurar uma estabilidade 
duradoura na região; salienta, ao mesmo 
tempo, a necessidade de renovar os 
esforços com vista à resolução do 
problema da insegurança e à consecução de 
um acordo de paz duradouro para o Darfur; 
considera que a futura independência do 
sul do Sudão tem implicações na 
estabilidade de Estados divididos 
culturalmente, colocando desafios para 
que a VP/AR deve estar preparada;

Or. en
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Alteração 264
María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 43 

Proposta de resolução Alteração

43. Saúda a disponibilidade da UE para 
apoiar a aplicação pacífica do Acordo de 
Paz Global para o Sudão e para trabalhar 
com vista a assegurar uma estabilidade 
duradoura na região; salienta, ao mesmo 
tempo, a necessidade de renovar os 
esforços com vista à resolução do 
problema da insegurança e à consecução de 
um acordo de paz duradouro para o Darfur;

43. Saúda a disponibilidade da UE para 
apoiar a aplicação pacífica do Acordo de 
Paz Global para o Sudão e para trabalhar 
com vista a assegurar uma estabilidade 
duradoura na região; salienta, ao mesmo 
tempo, a necessidade de renovar os 
esforços com vista à resolução do 
problema da insegurança e à consecução de 
um acordo de paz duradouro para o Darfur; 
felicita a população sudanesa pela boa 
organização do referendo do sul do 
Sudão, como confirmou a missão de 
observação eleitoral da UE; solicita à UE 
que continue a apoiar os esforços das 
partes para evoluírem nos temas 
pendentes do Acordo de Paz Global, 
dedicando especial atenção à situação dos 
refugiados e retornados e que tome as 
medidas necessárias para assegurar a 
sustentabilidade da relação entre o norte e 
o sul após o referendo.

Or. es

Alteração 265
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Proposta de resolução
N.º 45 

Proposta de resolução Alteração

45. Entende que a UE deve adoptar uma 
abordagem integrada no que respeita às 
preocupações de segurança e de 
estabilidade na região do Sael, recorrendo a 

45. Entende que a UE deve adoptar uma 
abordagem integrada no que respeita às 
preocupações de segurança e de 
estabilidade na região do Sael; insiste em 
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todos os instrumentos comunitários 
pertinentes com vista a erradicar a pobreza, 
garantir um desenvolvimento sustentável, 
responder às preocupações que as 
alterações climáticas suscitam na região, 
gerir os fluxos migratórios Sul-Sul e Sul-
Norte e assegurar a democracia e o 
desenvolvimento institucional; considera 
que se deve também instituir um processo 
de construção de consensos entre os países 
da região, em cooperação com a UA que 
deverá apropriar-se dele gradualmente;

que o terrorismo e a criminalidade 
organizada transnacional (droga, armas, 
tabaco, tráfico de seres humanos) 
representam ameaças sérias não apenas 
para os países da região, mas também 
directamente para a União Europeia; 
considera necessário que a UE ajude os 
países da região a desenvolver políticas e 
instrumentos para fazer face a estas 
ameaças crescentes à segurança,
recorrendo a todos os instrumentos 
comunitários pertinentes com vista a 
erradicar a pobreza, garantir um 
desenvolvimento sustentável, responder às 
preocupações que as alterações climáticas 
suscitam na região, gerir os fluxos 
migratórios Sul-Sul e Sul-Norte e assegurar 
a democracia e o desenvolvimento 
institucional (nomeadamente no sector da 
segurança); considera que se deve também 
instituir um processo de construção de 
consensos entre os países da região, em 
cooperação com a UA que deverá 
apropriar-se dele gradualmente;

Or. en

Alteração 266
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 45 

Proposta de resolução Alteração

45. Entende que a UE deve adoptar uma 
abordagem integrada no que respeita às 
preocupações de segurança e de 
estabilidade na região do Sael, recorrendo a 
todos os instrumentos comunitários 
pertinentes com vista a erradicar a pobreza, 
garantir um desenvolvimento sustentável, 
responder às preocupações que as 
alterações climáticas suscitam na região, 
gerir os fluxos migratórios Sul-Sul e Sul-
Norte e assegurar a democracia e o 

45. Entende que a UE deve adoptar uma 
abordagem integrada no que respeita às 
preocupações de segurança e de 
estabilidade na região do Sael, recorrendo a 
todos os instrumentos comunitários 
pertinentes com vista a resolver conflitos 
que ainda subsistem, como o conflito do 
Sara Ocidental e a promover reformas 
democráticas em todos os países da 
região, erradicar a pobreza, garantir um 
desenvolvimento sustentável, responder às 
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desenvolvimento institucional; considera 
que se deve também instituir um processo 
de construção de consensos entre os países 
da região, em cooperação com a UA que 
deverá apropriar-se dele gradualmente;

preocupações que as alterações climáticas 
suscitam na região, gerir os fluxos 
migratórios Sul-Sul e Sul-Norte e assegurar 
a democracia, o Estado de direito, os 
direitos humanos, o desenvolvimento
institucional e o combate à criminalidade 
organizada; considera que se deve também 
instituir um processo de construção de 
consensos entre os países da região, em 
cooperação com a UA que deverá 
apropriar-se dele gradualmente; 

Or. en

Alteração 267
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposta de resolução
N.º 45 

Proposta de resolução Alteração

45. Entende que a UE deve adoptar uma 
abordagem integrada no que respeita às 
preocupações de segurança e de 
estabilidade na região do Sael, recorrendo a 
todos os instrumentos comunitários 
pertinentes com vista a erradicar a pobreza, 
garantir um desenvolvimento sustentável, 
responder às preocupações que as 
alterações climáticas suscitam na região, 
gerir os fluxos migratórios Sul-Sul e Sul-
Norte e assegurar a democracia e o 
desenvolvimento institucional; considera 
que se deve também instituir um processo 
de construção de consensos entre os países 
da região, em cooperação com a UA que 
deverá apropriar-se dele gradualmente;

45. Face ao agravamento da situação em 
matéria de segurança e ao aumento das 
actividades terroristas, insta a UE a 
adoptar uma abordagem integrada no que 
respeita às preocupações de segurança e de 
estabilidade na região do Sael, recorrendo a 
todos os instrumentos comunitários 
pertinentes com vista a erradicar a pobreza, 
garantir um desenvolvimento sustentável, 
responder às preocupações que as 
alterações climáticas suscitam na região, 
gerir os fluxos migratórios Sul-Sul e Sul-
Norte e assegurar a democracia e o 
desenvolvimento institucional; considera 
que se deve também instituir um processo 
de construção de consensos entre os países 
da região, em cooperação com a UA que 
deverá apropriar-se dele gradualmente 
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Or. en

Alteração 268
Geoffrey Van Orden

Proposta de resolução
N.º 45-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

45-A. Saúda a decisão do Conselho, 
relativa ao Zimbabué, de renovar as 
medidas de restrição contra alguns 
políticos, responsáveis e empresas que 
mantêm o regime de Mugabe no poder; 
lamenta que ainda não tenha ocorrido 
uma mudança democrática suficiente e 
apela, em particular, aos países da 
Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral que contribuam para que o 
Zimbabué evolua rapidamente para 
eleições livres e justas sob observação 
internacional e para que exista um 
caminho célere para uma transição 
harmoniosa do poder;

Or. en

Alteração 269
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 45-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

45-A. Neste contexto, manifesta-se 
preocupado com o encerramento da 
Missão da PESD na Guiné-Bissau em 
Setembro de 2010; exorta o Conselho e a 
VP/AR a ponderarem novas formas de 
combater a criminalidade organizada na 
Guiné-Bissau, evitando que este país se 
transforme em mais um Estado de 
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narcotráfico;

Or. en

Alteração 270
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 46 

Proposta de resolução Alteração

46. Congratula-se com a conclusão das 
negociações do acordo de associação com 
a América Central e do acordo comercial
multilateral com o Peru e a Colômbia; 
salienta, não obstante, que a UE deve 
continuar a dar prioridade aos processos de 
integração regional na América Latina; 
regista com satisfação o reatamento das 
negociações do acordo de associação com 
o Mercosul e apela à sua rápida 
conclusão;

46. Convida a Comissão a enfrentar 
rapidamente problemas ainda por resolver 
como a integração regional precária, as 
violações dos direitos humanos e os 
crescentes desequilíbrios económicos e 
sociais após a conclusão das negociações 
do acordo de associação com a América 
Central e deplora o abandono de um 
acordo de associação com os quatro 
países da Comunidade Andina a favor do
acordo comercial multilateral com o Peru e 
a Colômbia; salienta, não obstante, que a 
UE deve continuar a dar prioridade aos 
processos de integração regional na 
América Latina; solicita que seja confiado 
um novo mandato à Comissão antes do 
reinício das negociações do acordo de 
associação com o Mercosul, após uma 
verdadeira consulta ao PE;

Or. en

Alteração 271
Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 46 
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Proposta de resolução Alteração

46. Congratula-se com a conclusão das 
negociações do acordo de associação com 
a América Central e do acordo comercial 
multilateral com o Peru e a Colômbia; 
salienta, não obstante, que a UE deve 
continuar a dar prioridade aos processos de 
integração regional na América Latina; 
regista com satisfação o reatamento das
negociações do acordo de associação com 
o Mercosul e apela à sua rápida 
conclusão;

46. Regista a conclusão das negociações do 
acordo de associação com a América 
Central mas deplora a assinatura do 
acordo comercial multilateral como o Peru 
e a Colômbia em vez do acordo de 
associação com a Comunidade Andina; 
salienta, não obstante, que a UE deve 
continuar a dar prioridade aos processos de 
integração regional na América Latina; 
sublinha que o Parlamento Europeu deve 
ser consultado no que respeita às 
negociações do acordo de associação com 
o Mercosul;

Or. en

Alteração 272
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 46 

Proposta de resolução Alteração

46. Congratula-se com a conclusão das 
negociações do acordo de associação com 
a América Central e do acordo comercial 
multilateral com o Peru e a Colômbia; 
salienta, não obstante, que a UE deve 
continuar a dar prioridade aos processos de 
integração regional na América Latina; 
regista com satisfação o reatamento das 
negociações do acordo de associação com 
o Mercosul e apela à sua rápida conclusão;

46. Congratula-se com a conclusão das 
negociações do acordo de associação com 
a América Central e do acordo comercial 
multilateral com o Peru e a Colômbia; 
insta as autoridades colombianas a 
respeitarem os direitos humanos dos 
sindicalistas e defensores dos direitos 
humanos e a procederem judicialmente 
contra todos os responsáveis por 
execuções extrajudiciais, 
desaparecimentos e expropriação ilegal de 
propriedades de camponeses; salienta, não 
obstante, que a UE deve continuar a dar 
prioridade aos processos de integração 
regional na América Latina; regista com 
satisfação o reatamento das negociações do 
acordo de associação com o Mercosul e 
apela à sua rápida conclusão; 
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Or. en

Alteração 273
Willy Meyer

Proposta de resolução
N.º 47 

Proposta de resolução Alteração

47. Reconhece os resultados positivos 
obtidos na Cimeira UE-ALC realizada em 
Madrid e sublinha a necessidade de 
acompanhamento da execução do Plano de 
Acção de Madrid; lembra a necessidade de 
se adoptar uma Carta Euro-Latino-
Americana para a Paz e a Segurança e de 
esta incluir, com base na Carta das Nações 
Unidas e no direito internacional conexo, 
estratégias e orientações para uma acção 
conjunta nos domínios político e da 
segurança que dê resposta às ameaças e 
desafios comuns;

47. Regista os resultados positivos obtidos 
na Cimeira UE-ALC realizada em Madrid 
e sublinha a necessidade de 
acompanhamento da execução do Plano de 
Acção de Madrid; lembra a necessidade de 
se adoptar uma Carta Euro-Latino-
Americana para a Paz e o 
Desenvolvimento e de esta incluir, com 
base na Carta das Nações Unidas e no 
direito internacional conexo, estratégias e 
orientações para uma acção conjunta nos 
domínios político e do desenvolvimento
que dê resposta a interesses mútuos;

Or. en


