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Alteração 1
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
Citação 11-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Tratado da União 
Europeia (TUE), nomeadamente o seu 
artigo 34.º,

Or. en

Alteração 2
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta de resolução
Citação 2-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de 
Junho de 2005, sobre a reforma das 
Nações Unidas1,
___________
1 Textos Aprovados, P6_TA(2005)0237.

Or. en

Alteração 3
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
Citação 4-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

-Tendo em conta o relatório apresentado 
pelos co-facilitadores sobre a revisão da 
Comissão de Consolidação da Paz 
intitulada "Revisão da arquitectura de 
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consolidação da paz"1,
___________
1 Resolução A/64/868-S/2010/393 (anexo) da 
Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Or. en

Alteração 4
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta de resolução
Citação 5-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

-Tendo em conta a lista provisória de 
questões a incluir no projecto de ordem de 
trabalhos da 66.ª sessão regular da 
Assembleia-Geral1,
_____________
1  Documento A/66/50 da Assembleia-Geral das Nações 
Unidas.

Or. en

Alteração 5
Marietje Schaake

Proposta de resolução
Citação 8-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a sua Resolução, de 10 
de Março de 2011, sobre as prioridades 
para a 16.ª sessão do Conselho dos 
Direitos do Homem das Nações Unidas e 
a revisão de 20111,
_________________

1 Textos Aprovados, P6_TA-PROV(2011)0097.

Or. en
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Alteração 6
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
Citação 11-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a resolução da 
Comissão dos Direitos do Homem (CDH) 
da ONU "Promover os direitos humanos 
e as liberdades fundamentais mediante 
um melhor entendimento dos valores 
tradicionais da humanidade", aprovada 
em 24 de Março de 2011, e a posição 
negativa da UE em relação a esta 
resolução,

Or. en

Alteração 7
Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que está em curso uma 
importante transformação da ordem 
internacional, processo que desafia a União 
Europeia a empenhar-se mais activamente 
num diálogo com potências mundiais 
estabelecidas e emergentes e com outros 
parceiros bilaterais e multilaterais, a fim de 
promover soluções eficazes para problemas 
que afectam tanto os cidadãos da UE como 
os cidadãos dos restantes países do mundo,

A. Considerando que está em curso uma 
importante transformação da ordem 
internacional, processo que desafia a União 
Europeia a empenhar-se mais activamente 
e a desempenhar o seu papel de actor 
mundial, tal como enunciado na 
Estratégia Europeia de Segurança (2003), 
num diálogo com potências mundiais 
estabelecidas e emergentes e com outros 
parceiros bilaterais e multilaterais, a fim de 
promover soluções eficazes para problemas 
que afectam tanto os cidadãos da UE como 
os cidadãos dos restantes países do mundo,

Or. en
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Alteração 8
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que está em curso uma 
importante transformação da ordem 
internacional, processo que desafia a União 
Europeia a empenhar-se mais activamente 
num diálogo com potências mundiais 
estabelecidas e emergentes e com outros 
parceiros bilaterais e multilaterais, a fim de 
promover soluções eficazes para problemas 
que afectam tanto os cidadãos da UE como 
os cidadãos dos restantes países do mundo,

A. Considerando que está em curso uma 
importante transformação da ordem 
internacional, processo que desafia a União 
Europeia a empenhar-se mais activamente 
e de uma forma mais uniforme num 
diálogo com potências mundiais 
estabelecidas e emergentes e com outros 
parceiros bilaterais e multilaterais, a fim de 
promover soluções eficazes para problemas 
que afectam tanto os cidadãos da UE como 
os cidadãos dos restantes países do mundo,

Or. en

Alteração 9
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que o artigo 47.º do 
TUE confere personalidade jurídica à 
União com concomitantes direitos e 
responsabilidades ao abrigo do direito 
internacional; considerando que a UE 
partilha dos propósitos e respeita os 
princípios da Carta das Nações Unidas, 
incluindo a responsabilidade crucial do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas (CSNU) em relação à paz e à 
segurança no mundo,

Or. en
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Alteração 10
Nicole Sinclaire

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A) Considerando que, embora as 
definições de direitos humanos adoptadas 
pela comunidade internacional desde o 
fim da Segunda Guerra Mundial até 
meados dos anos sessenta tenham 
demonstrado ser suficientemente flexíveis 
para incluir alterações decorrentes do 
progresso humano, a comunidade 
internacional necessita urgentemente de 
codificar novos direitos para dar resposta 
às novas ameaças à liberdade, como as 
relacionadas com a liberdade da ciência, 
de consciência e de conhecimento, a 
identidade de género ou a orientação 
sexual, bem como todos os direitos 
relativos ao ambiente digital, começando 
pelo acesso universal à Internet,

Or. en

Alteração 11
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel proactivo na
construção de uma Organização das 
Nações Unidas que possa contribuir 
efectivamente para soluções globais, para a 
paz e a segurança e para uma ordem 
internacional baseada no Estado de direito; 
considerando que, em conformidade com o 

B. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel proactivo na 
construção de uma Organização das 
Nações Unidas que possa contribuir 
efectivamente para soluções globais, para a 
paz e a segurança e para uma ordem 
internacional baseada no Estado de direito; 
considerando que, em conformidade com o 
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artigo 21.º do Tratado da União Europeia 
(TUE), a UE se compromete oficialmente a 
promover um multilateralismo efectivo no 
âmbito de uma Organização das Nações 
Unidas forte, o que é essencial para fazer 
face a desafios globais, como as alterações 
climáticas e a garantia de segurança e 
desenvolvimento para todos,

artigo 21.º do Tratado da União Europeia 
(TUE), a UE se compromete oficialmente a 
promover um multilateralismo efectivo no 
âmbito de uma Organização das Nações 
Unidas forte, o que é essencial para fazer 
face a desafios globais, como a paz e a 
segurança, as alterações climáticas e a 
degradação ambiental, a universalidade e 
a indivisibilidade dos direitos humanos, 
bem como a redução da pobreza e
desenvolvimento para todos,

Or. en

Alteração 12
Ana Gomes

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel proactivo na 
construção de uma Organização das 
Nações Unidas que possa contribuir 
efectivamente para soluções globais, para a 
paz e a segurança e para uma ordem 
internacional baseada no Estado de direito; 
considerando que, em conformidade com o 
artigo 21.º do Tratado da União Europeia 
(TUE), a UE se compromete oficialmente a 
promover um multilateralismo efectivo no 
âmbito de uma Organização das Nações 
Unidas forte, o que é essencial para fazer 
face a desafios globais, como as alterações 
climáticas e a garantia de segurança e
desenvolvimento para todos,

B. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel proactivo na 
construção de uma Organização das 
Nações Unidas que possa contribuir 
efectivamente para soluções globais, para a 
paz e a segurança e para uma ordem 
internacional baseada no Estado de direito; 
considerando que, em conformidade com o 
artigo 21.º do Tratado da União Europeia 
(TUE), a UE se compromete oficialmente a 
promover um multilateralismo efectivo no 
âmbito de uma Organização das Nações 
Unidas forte, o que é essencial para fazer 
face a desafios globais, como a segurança
global, as alterações climáticas, 
desenvolvimento para todos, as 
consequências das profundas alterações 
demográficas e migratórias actualmente 
em curso, bem como a criminalidade 
organizada a nível internacional,

Or. en
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Alteração 13
Andreas Mölzer

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel proactivo na 
construção de uma Organização das 
Nações Unidas que possa contribuir 
efectivamente para soluções globais, para a 
paz e a segurança e para uma ordem 
internacional baseada no Estado de direito; 
considerando que, em conformidade com o 
artigo 21.º do Tratado da União Europeia 
(TUE), a UE se compromete oficialmente a 
promover um multilateralismo efectivo no 
âmbito de uma Organização das Nações 
Unidas forte, o que é essencial para fazer 
face a desafios globais, como as alterações 
climáticas e a garantia de segurança e 
desenvolvimento para todos,

B. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel proactivo na 
reforma da Organização das Nações 
Unidas para criar uma organização que 
possa contribuir efectivamente para 
soluções globais, para a paz e a segurança e 
para uma ordem internacional baseada no 
Estado de direito; considerando que, em 
conformidade com o artigo 21.º do Tratado 
da União Europeia (TUE), a UE se 
compromete oficialmente a promover um 
multilateralismo efectivo no âmbito de uma 
Organização das Nações Unidas forte, o 
que é essencial para fazer face a desafios 
globais, como as alterações climáticas e a 
garantia de segurança e desenvolvimento 
para todos,

Or. de

Alteração 14
Jo Leinen

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel proactivo na 
construção de uma Organização das 
Nações Unidas que possa contribuir 
efectivamente para soluções globais, para a 
paz e a segurança e para uma ordem 
internacional baseada no Estado de direito; 
considerando que, em conformidade com o 
artigo 21.º do Tratado da União Europeia 
(TUE), a UE se compromete oficialmente a 

B. Considerando que a UE deve 
desempenhar um papel proactivo na 
construção de uma Organização das 
Nações Unidas que possa contribuir 
efectivamente para soluções globais, para a 
paz e a segurança, a democracia e para 
uma ordem internacional baseada no 
Estado de direito; considerando que, em 
conformidade com o artigo 21.º do Tratado 
da União Europeia (TUE), a UE se 
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promover um multilateralismo efectivo no 
âmbito de uma Organização das Nações 
Unidas forte, o que é essencial para fazer 
face a desafios globais, como as alterações 
climáticas e a garantia de segurança e 
desenvolvimento para todos,

compromete oficialmente a promover um 
multilateralismo efectivo no âmbito de uma 
Organização das Nações Unidas forte, o 
que é essencial para fazer face a desafios 
globais, como as alterações climáticas e a 
garantia de segurança e desenvolvimento 
para todos,

Or. en

Alteração 15
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A) Considerando que a UE se encontra 
perante uma série de desafios num mundo 
em rápida mutação, que requerem uma 
resposta internacional concertada; 
considerando que, para tal, a UE pode 
lançar mão de um multilateralismo eficaz, 
dos valores universais dos direitos 
humanos, de uma economia mundial 
aberta baseada em normas transparentes 
e equitativas acordadas a nível 
internacional e numa panóplia única de 
instrumentos,

Or. en

Alteração 16
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A) Considerando que o artigo 34.º do 
TUE obriga os Estados-Membros da 
União Europeia a coordenarem a sua 
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acção no âmbito de organizações 
internacionais e em conferências 
internacionais,

Or. en

Alteração 17
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A) Considerando que, nos termos do 
artigo 34.º do TUE, "os Estados-Membros
coordenam a sua acção no âmbito das 
organizações internacionais e em 
conferências internacionais" e "os 
Estados-Membros que sejam igualmente 
membros do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas concertar-se-ão (...) e 
defenderão, no exercício das suas 
funções, as posições e os interesses da 
União, sem prejuízo das responsabilidades 
que lhes incumbem por força da Carta 
das Nações Unidas"; considerando que os 
Estados-Membros que pertencem ao 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas (França, Reino Unido, Portugal e 
Alemanha) se eximiram a promover uma 
acção concertada e a apresentarem uma 
posição única em relação à intervenção 
militar na Líbia, em particular no que diz 
respeito à votação da Resolução 1973 do 
Conselho de Segurança da ONU,

Or. en

Alteração 18
Alexander Graf Lambsdorff

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

C-B. Considerando que o Tratado de 
Lisboa habilita a União a assumir um 
papel internacional proporcional ao 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 acordadas 
a nível multilateral a desafios comuns, 
considerando que é também necessária 
uma clara identificação dos seus 
interesses e objectivos estratégicos para 
que a União esteja apta a actuar de forma 
eficaz,

Or. en

Alteração 19
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que as parcerias globais 
são determinantes para a consecução de 
objectivos globais definidos 
conjuntamente; considerando que a UE é o 
maior doador mundial de ajuda ao 
desenvolvimento e um parceiro importante 
das Nações Unidas nos esforços 
desenvolvidos no âmbito dos seus três 
pilares de acção, inclusive em situações de 
crise e de pós-crise; considerando que uma 
parceria UE-ONU sólida e estável é 
fundamental para o trabalho das Nações 
Unidas e decisiva para o papel da UE como 
actor global,

D. Considerando que as parcerias globais 
são determinantes para a consecução de 
objectivos globais definidos 
conjuntamente; considerando que a UE é o 
maior doador mundial de ajuda ao 
desenvolvimento e um parceiro importante 
das Nações Unidas nos esforços 
desenvolvidos no âmbito dos seus três 
pilares de acção, inclusive em situações de 
crise e de pós-crise, e que as contribuições 
dos Estados-Membros representam 38% 
do orçamento regular da ONU; 
considerando que uma parceria UE-ONU 
sólida e estável é fundamental para o 
trabalho das Nações Unidas e decisiva para 
o papel da UE como actor global,



AM\862533PT.doc 13/76 PE462.624v01-00

PT

Or. en

Alteração 20
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que a criação do Serviço 
Europeu para a Acção Externa (SEAE) 
deverá contribuir de forma significativa
para promover a aplicação das Resoluções 
1325 e 1820 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (CSNU) e resoluções 
subsequentes, tanto através da sua 
estrutura interna como das suas acções e 
políticas externas,

E. Considerando que a criação do Serviço 
Europeu para a Acção Externa (SEAE) e 
da agência ONU-Mulheres deveria 
redobrar os esforços da comunidade 
internacional para promover a aplicação 
das Resoluções 1325 e 1820 do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas (CSNU) 
e resoluções subsequentes, através da sua 
estrutura interna, das suas acções e 
políticas externas, bem como uma melhor 
gestão e economias de escala, a fim de 
alcançar resultados,

Or. en

Alteração 21
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A) Considerando que é cada vez mais 
evidente que os efeitos das alterações 
climáticas constituem o maior desafio 
para a segurança e o bem-estar para a 
maioria dos cidadãos neste planeta e 
requerem uma acção ambiciosa e 
inovadora,

Or. en
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Alteração 22
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A) Considerando que, na sequência da 
recomendação pelo Conselho dos Direitos 
Humanos da ONU (UNHRC), a 
Assembleia-Geral da ONU 
pronunciou-se, em 1 de Março de 2011, a 
favor da suspensão da Líbia de membro 
do CSNU,

Or. en

Alteração 23
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que a intensificação dos 
esforços de combate ao terrorismo a nível 
mundial aumentou a necessidade de 
responder aos desafios de segurança no 
pleno respeito dos direitos humanos,

F. Considerando que a intensificação dos 
esforços de combate ao terrorismo a nível 
mundial aumentou a necessidade de 
responder aos desafios de segurança no 
pleno respeito dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais,

Or. en

Alteração 24
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a)

Proposta de resolução Alteração

(a) Definir o multilateralismo efectivo 
como a preocupação estratégica primordial 

(a) Definir o multilateralismo efectivo 
como a preocupação estratégica primordial 
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da União e reforçar a coerência e a 
visibilidade da UE como actor global nas 
Nações Unidas, nomeadamente através da 
redução da ênfase atribuída às consultas 
internas sobre questões relativas às 
Nações Unidas e da promoção de um 
maior envolvimento num vasto leque de 
questões, para que a UE possa prosseguir 
com êxito a sua agenda para as Nações 
Unidas e responder às expectativas dos 
membros das Nações Unidas no que diz 
respeito à sua capacidade de actuação; 
promover uma maior coesão quer no seio 
do sistema das Nações Unidas, quer entre 
as posições dos Estados-Membros da UE e 
dos países candidatos e potenciais 
candidatos, por forma a maximizar as 
potencialidades do Tratado de Lisboa para 
reforçar o impacto da UE através da 
utilização coordenada e estratégica dos 
seus vários e distintos (UE e 
Estados-Membros) pontos de entrada,

da União e reforçar a coerência e a 
visibilidade da UE como actor global nas 
Nações Unidas, para que a UE possa 
prosseguir com êxito a sua agenda para as 
Nações Unidas e responder às expectativas 
dos membros das Nações Unidas no que 
diz respeito à sua capacidade de actuação;  
promover uma maior coesão quer no seio 
do sistema das Nações Unidas, quer entre 
as posições dos Estados-Membros da UE e 
dos países candidatos e potenciais 
candidatos, por forma a maximizar as 
potencialidades do Tratado de Lisboa para 
reforçar o impacto da UE através da 
utilização coordenada e estratégica dos 
seus vários e distintos (UE e 
Estados-Membros) pontos de entrada,

Or. en

Alteração 25
Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a)

Proposta de resolução Alteração

(a) Definir o multilateralismo efectivo 
como a preocupação estratégica primordial 
da União e reforçar a coerência e a 
visibilidade da UE como actor global nas 
Nações Unidas, nomeadamente através da 
redução da ênfase atribuída às consultas 
internas sobre questões relativas às Nações 
Unidas e da promoção de um maior 
envolvimento num vasto leque de questões, 
para que a UE possa prosseguir com êxito 
a sua agenda para as Nações Unidas e 
responder às expectativas dos membros 

(a) Definir o multilateralismo efectivo 
como a preocupação estratégica primordial 
da União e reforçar a coerência e a 
visibilidade da UE como actor global nas 
Nações Unidas, nomeadamente através da 
redução da ênfase atribuída às consultas 
internas sobre questões relativas às Nações 
Unidas e da promoção de um maior 
envolvimento num vasto leque de questões; 
promover uma maior coesão quer no seio 
do sistema das Nações Unidas, quer entre 
as posições dos Estados-Membros da UE e 



PE462.624v01-00 16/76 AM\862533PT.doc

PT

das Nações Unidas no que diz respeito à 
sua capacidade de actuação; promover 
uma maior coesão quer no seio do sistema 
das Nações Unidas, quer entre as posições 
dos Estados-Membros da UE e dos países 
candidatos e potenciais candidatos, por 
forma a maximizar as potencialidades do 
Tratado de Lisboa para reforçar o impacto 
da UE através da utilização coordenada e 
estratégica dos seus vários e distintos (UE 
e Estados-Membros) pontos de entrada,

dos países candidatos e potenciais 
candidatos, por forma a maximizar as 
potencialidades do Tratado de Lisboa para 
reforçar o impacto da UE através da 
utilização coordenada e estratégica dos 
seus vários e distintos (UE e 
Estados-Membros) pontos de entrada,

Or. en

Alteração 26
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a)

Proposta de resolução Alteração

(a) Definir o multilateralismo efectivo 
como a preocupação estratégica primordial 
da União e reforçar a coerência e a 
visibilidade da UE como actor global nas 
Nações Unidas, nomeadamente através da 
redução da ênfase atribuída às consultas 
internas sobre questões relativas às 
Nações Unidas e da promoção de um 
maior envolvimento num vasto leque de 
questões, para que a UE possa prosseguir 
com êxito a sua agenda para as Nações 
Unidas e responder às expectativas dos 
membros das Nações Unidas no que diz 
respeito à sua capacidade de actuação; 
promover uma maior coesão quer no seio 
do sistema das Nações Unidas, quer entre 
as posições dos Estados-Membros da UE e 
dos países candidatos e potenciais 
candidatos, por forma a maximizar as 
potencialidades do Tratado de Lisboa para 
reforçar o impacto da UE através da 
utilização coordenada e estratégica dos 
seus vários e distintos (UE e 
Estados-Membros) pontos de entrada,

(a) Definir o multilateralismo efectivo 
como a preocupação estratégica primordial 
da União e reforçar a coerência e a 
visibilidade da UE como actor global nas 
Nações Unidas, nomeadamente através da 
promoção de um maior envolvimento num 
vasto leque de questões, para que a UE 
possa prosseguir com êxito a sua agenda 
para as Nações Unidas e responder às 
expectativas dos membros das Nações 
Unidas no que diz respeito à sua 
capacidade de actuação; promover uma 
maior coesão quer no seio do sistema das 
Nações Unidas, quer entre as posições dos 
Estados-Membros da UE e dos países 
candidatos e potenciais candidatos, por 
forma a maximizar as potencialidades do 
Tratado de Lisboa para reforçar o impacto 
da UE através da utilização coordenada e 
estratégica dos seus vários e distintos (UE 
e Estados-Membros) pontos de entrada,
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Or. en

Alteração 27
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a)

Proposta de resolução Alteração

(a) Definir o multilateralismo efectivo 
como a preocupação estratégica primordial 
da União e reforçar a coerência e a 
visibilidade da UE como actor global nas 
Nações Unidas, nomeadamente através da 
redução da ênfase atribuída às consultas 
internas sobre questões relativas às Nações 
Unidas e da promoção de um maior 
envolvimento num vasto leque de questões, 
para que a UE possa prosseguir com êxito 
a sua agenda para as Nações Unidas e 
responder às expectativas dos membros das 
Nações Unidas no que diz respeito à sua 
capacidade de actuação; promover uma 
maior coesão quer no seio do sistema das 
Nações Unidas, quer entre as posições dos 
Estados-Membros da UE e dos países 
candidatos e potenciais candidatos, por 
forma a maximizar as potencialidades do 
Tratado de Lisboa para reforçar o impacto 
da UE através da utilização coordenada e 
estratégica dos seus vários e distintos (UE 
e Estados-Membros) pontos de entrada,

(a) Definir o multilateralismo efectivo 
como a preocupação estratégica primordial 
da União e reforçar a coerência e a 
visibilidade da UE como actor global nas 
Nações Unidas, nomeadamente através de 
uma melhor coordenação e aceleração 
das consultas internas sobre questões 
relativas às Nações Unidas e da promoção 
de um maior envolvimento num vasto 
leque de questões; autorizar a VP/AR a 
elaborar um código de conduta que 
regulamente as relações entre os 
embaixadores dos Estados-Membros e os 
embaixadores da UE, especialmente os 
que operam a nível multilateral em locais 
como Genebra e Nova Iorque, para que a 
UE possa prosseguir com êxito a sua 
agenda para as Nações Unidas e responder 
às expectativas dos membros das Nações 
Unidas no que diz respeito à sua 
capacidade de actuação;  promover uma 
maior coesão quer no seio do sistema das 
Nações Unidas, quer entre as posições dos 
Estados-Membros da UE e dos países 
candidatos e potenciais candidatos, por 
forma a maximizar as potencialidades do 
Tratado de Lisboa para reforçar o impacto 
da UE através da utilização coordenada e 
estratégica dos seus vários e distintos (UE 
e Estados-Membros) pontos de entrada,

Or. en
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Alteração 28
Heidi Hautala

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a)

Proposta de resolução Alteração

(a) Definir o multilateralismo efectivo 
como a preocupação estratégica primordial 
da União e reforçar a coerência e a 
visibilidade da UE como actor global nas 
Nações Unidas, nomeadamente através da 
redução da ênfase atribuída às consultas 
internas sobre questões relativas às Nações 
Unidas e da promoção de um maior 
envolvimento num vasto leque de questões, 
para que a UE possa prosseguir com êxito 
a sua agenda para as Nações Unidas e 
responder às expectativas dos membros das 
Nações Unidas no que diz respeito à sua 
capacidade de actuação; promover uma 
maior coesão quer no seio do sistema das 
Nações Unidas, quer entre as posições dos 
Estados-Membros da UE e dos países 
candidatos e potenciais candidatos, por 
forma a maximizar as potencialidades do 
Tratado de Lisboa para reforçar o impacto 
da UE através da utilização coordenada e 
estratégica dos seus vários e distintos (UE 
e Estados-Membros) pontos de entrada,

(a) Definir o multilateralismo efectivo 
como a preocupação estratégica primordial 
da União e reforçar a coerência e a 
visibilidade da UE como actor global nas 
Nações Unidas, nomeadamente através da 
redução da ênfase atribuída às consultas 
internas sobre questões relativas às Nações 
Unidas e da promoção de um maior 
envolvimento num vasto leque de questões, 
para que a UE possa prosseguir com êxito 
a sua agenda para as Nações Unidas e 
responder às expectativas dos membros das 
Nações Unidas no que diz respeito à sua 
capacidade de actuação; promover uma 
maior coesão quer no seio do sistema das 
Nações Unidas, quer entre as posições dos 
Estados-Membros da UE e dos países 
candidatos e potenciais candidatos, por 
forma a maximizar as potencialidades do 
Tratado de Lisboa para reforçar o impacto 
da UE através da utilização coordenada e 
estratégica dos seus vários e distintos (UE 
e Estados-Membros) pontos de entrada,
destacar a importância da sua capacidade 
para negociar com outros grupos 
regionais de uma forma tempestiva; 
recordar a necessidade de conferir à 
representação da UE um mandato 
suficiente para negociar eficazmente em 
nome dos Estados-Membros,

Or. en

Alteração 29
Nicole Sinclaire

Proposta de resolução
Nº 1-alínea a-A) (nova)
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Proposta de resolução Alteração

(a-A) Promover activamente o recurso a 
jurisdições apropriadas a nível nacional, 
regional e internacional para a protecção 
e promoção dos direitos humanos,

Or. en

Alteração 30
Andrew Duff

Proposta de resolução
Nº 1-alínea a-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(a-A). Solicitar a todos os Estados da 
União que apoiem a VP/AR na obtenção 
do estatuto reforçado da UE na 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,

Or. en

Alteração 31
Nicole Sinclaire

Proposta de resolução
Nº 1-alínea a-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(a-B) Iniciar um processo de 
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racionalização e, se possível, de 
simplificação e coordenação progressiva 
dos organismos internacionais com 
jurisdição em matéria de direitos 
humanos e respectivos procedimentos, 
com o objectivo de promover o respeito 
universal pelos direitos consagrados nos 
vários instrumentos internacionais 
adoptados no passado e pelos direitos a 
adoptar, bem como de reforçar os 
instrumentos capazes de implementar e 
defender activamente os direitos 
individuais,

Or. en

Alteração 32
Nicole Sinclaire

Proposta de resolução
Nº 1-alínea a-C) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(a-C) Preparar finalmente acções 
concretas visando a activação efectiva das 
várias jurisdições susceptíveis de 
desencadear alterações significativas na 
legislação e processos contra governos 
que violem sistematicamente os direitos 
humanos fundamentais, identificando 
temas e países estratégicos prioritários 
para dar início aos trabalhos 
preparatórios necessários mas também 
para questionar a verdadeira eficácia das 
próprias jurisdições,

Or. en

Alteração 33
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea b)
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Proposta de resolução Alteração

b) Tomar as providências necessárias 
para que a UE possa participar 
efectivamente nos trabalhos da AGNU, 
com base numa ampla consulta dos 
Estados membros da ONU, a fim de 
permitir aos novos representantes da UE 
usarem da palavra de forma eficaz e 
oportuna sobre questões globais, em 
conformidade com os artigos 18.º e 47.º do 
TUE, conservando o seu estatuto de 
observadora e em conformidade com a 
Carta das Nações Unidas e o carácter 
intergovernamental da ONU; confirmar o 
seu compromisso de colocar as Nações 
Unidas no centro da política externa da UE 
e reiterar a ideia de que a sua participação 
efectiva no trabalho das Nações Unidas 
não só é uma prioridade estratégica da UE, 
como também está em consonância com a 
consecução dos objectivos das Nações 
Unidas e, como tal, é do interesse de todos 
os seus membros,

b) Afirmar que a União partilha, com os 
seus Estados-Membros, a 
responsabilidade por um envolvimento 
activo no sistema das Nações Unidas, com 
base no seu estatuto de observadora na 
AGNU e em conformidade com a Carta das 
Nações Unidas e o carácter 
intergovernamental da ONU, e destacar a 
necessidade de a UE falar em uníssono;  
alicerçando a sua acção nas disposições 
do artigo 47.º do TUE sobre a 
personalidade jurídica da UE e em 
aplicação do artigo 18.º do TUE sobre as 
competências da AR, tomar as 
providências necessárias para que a UE 
possa participar efectivamente nos 
trabalhos da AGNU e permitir aos novos 
representantes da UE usarem da palavra 
de forma eficaz e oportuna sobre questões 
globais; confirmar o seu compromisso de 
colocar as Nações Unidas no centro da 
política externa da UE e reiterar a ideia de 
que a sua participação efectiva no trabalho 
das Nações Unidas não só é uma prioridade 
estratégica da UE, como também está em 
consonância com a consecução dos 
objectivos das Nações Unidas e, como tal, 
é do interesse de todos os seus membros,

Or. en

Alteração 34
Cristian Dan Preda

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea b)

Proposta de resolução Alteração

b) Tomar as providências necessárias para 
que a UE possa participar efectivamente 
nos trabalhos da AGNU, com base numa 
ampla consulta dos Estados membros da 

b) Tomar as providências necessárias para 
que a UE possa participar efectivamente 
nos trabalhos da AGNU, no quadro do seu 
papel enquanto organização de 
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ONU, a fim de permitir aos novos 
representantes da UE usarem da palavra de
forma eficaz e oportuna sobre questões 
globais, em conformidade com os artigos 
18.º e 47.º do TUE, conservando o seu 
estatuto de observadora e em conformidade 
com a Carta das Nações Unidas e o 
carácter intergovernamental da ONU; 
confirmar o seu compromisso de colocar as 
Nações Unidas no centro da política 
externa da UE e reiterar a ideia de que a 
sua participação efectiva no trabalho das 
Nações Unidas não só é uma prioridade 
estratégica da UE, como também está em 
consonância com a consecução dos 
objectivos das Nações Unidas e, como tal, 
é do interesse de todos os seus membros,

integração regional, consultando de 
forma plena e cabal os Estados membros 
da ONU, a fim de permitir aos novos 
representantes da UE usarem da palavra de 
forma eficaz e oportuna sobre questões 
globais, em conformidade com os artigos 
18.º e 47.º do TUE, conservando o seu 
estatuto de observadora e em conformidade 
com a Carta das Nações Unidas e o 
carácter intergovernamental da ONU; 
confirmar o seu compromisso de colocar as 
Nações Unidas no centro da política 
externa da UE e reiterar a ideia de que a 
sua participação efectiva no trabalho das
Nações Unidas não só é uma prioridade 
estratégica da UE, como também está em 
consonância com a consecução dos 
objectivos das Nações Unidas e, como tal, 
é do interesse de todos os seus membros,

Or. en

Alteração 35
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea b-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(b-A) Definir as prioridades de forma 
mais adequada e escolher canais de 
transmissão entre Bruxelas e a Delegação 
da UE em Nova Iorque, incluindo uma 
cooperação mais estreita com a Comissão 
Política e de Segurança, bem como um 
sistema de apoio mais claro e mais 
estruturado por parte das instituições da 
UE em Bruxelas,

Or. en

Alteração 36
Alexander Graf Lambsdorff
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Proposta de resolução
Nº 1-alínea b-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(b-B) Estabelecer relações com os 
parceiros estratégicos da UE no sistema 
da ONU; 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 37
Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c)

Proposta de resolução Alteração

c) Reforçar a governação mundial e 
procurar soluções sustentáveis para a 
questão da relação entre as várias 
formações dos grupos G e o sistema das 
Nações Unidas, com base nas quais esses 
grupos possam cobrir debates temáticos e 
a dimensão económica de forma profícua, 
desde que as Nações Unidas conservem o 
seu papel central e permaneçam o único 
organismo legítimo para a acção a nível 
mundial; paralelamente, considerar o G8 
e o G20 como fóruns importantes para a 
definição de respostas globais para as 
quais a UE tem de contribuir activamente 
por meio de posições coordenadas; apoiar 
a iniciativa do Presidente da AGNU de 
organizar debates da Assembleia Geral 
com a Presidência do G20 antes e depois 
das cimeiras deste grupo,

c) Reforçar o papel central da ONU 
enquanto único organismo legítimo para
uma acção mundial e a sua eficácia na 
resolução dos problemas globais e na 
gestão de crises internacionais com base 
no espírito e na letra da Carta da ONU;  
procurar soluções sustentáveis para a 
questão da relação entre as várias 
formações dos grupos G e o sistema das 
Nações Unidas e apoiar a iniciativa do 
Presidente da AGNU de organizar debates 
da Assembleia Geral com a Presidência do 
G20 antes e depois das cimeiras deste 
grupo,

Or. en
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Alteração 38
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c)

Proposta de resolução Alteração

c) Reforçar a governação mundial e 
procurar soluções sustentáveis para a 
questão da relação entre as várias 
formações dos grupos G e o sistema das 
Nações Unidas, com base nas quais esses 
grupos possam cobrir debates temáticos e a 
dimensão económica de forma profícua, 
desde que as Nações Unidas conservem o 
seu papel central e permaneçam o único
organismo legítimo para a acção a nível 
mundial; paralelamente, considerar o G8 e 
o G20 como fóruns importantes para a 
definição de respostas globais para as quais 
a UE tem de contribuir activamente por 
meio de posições coordenadas; apoiar a 
iniciativa do Presidente da AGNU de 
organizar debates da Assembleia-Geral 
com a Presidência do G20 antes e depois 
das cimeiras deste grupo,

c) Reforçar a governação mundial e 
procurar soluções sustentáveis para a 
questão da relação entre as várias 
formações dos grupos G e o sistema das 
Nações Unidas, com base nas quais esses 
grupos possam cobrir debates temáticos e a 
dimensão económica de forma profícua, 
desde que as Nações Unidas conservem o 
seu papel central e permaneçam o 
organismo legítimo para a acção a nível 
mundial; paralelamente, considerar o G8 e 
o G20 como fóruns importantes para a 
definição de respostas globais para as quais 
a UE tem de contribuir activamente por 
meio de posições coordenadas; apoiar a 
iniciativa do Presidente da AGNU de 
organizar debates da Assembleia-Geral 
com a Presidência do G20 antes e depois 
das cimeiras deste grupo,

Or. en

Alteração 39
Heidi Hautala

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c)

Proposta de resolução Alteração

c) Reforçar a governação mundial e 
procurar soluções sustentáveis para a 
questão da relação entre as várias 
formações dos grupos G e o sistema das 
Nações Unidas, com base nas quais esses 
grupos possam cobrir debates temáticos e a 

c) Reforçar a governação mundial e 
procurar soluções sustentáveis para a 
questão da relação entre as várias 
formações dos grupos G e o sistema das 
Nações Unidas, com base nas quais esses 
grupos possam cobrir debates temáticos e a 
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dimensão económica de forma profícua, 
desde que as Nações Unidas conservem o 
seu papel central e permaneçam o único 
organismo legítimo para a acção a nível 
mundial; paralelamente, considerar o G8 e 
o G20 como fóruns importantes para a 
definição de respostas globais para as quais 
a UE tem de contribuir activamente por 
meio de posições coordenadas; apoiar a 
iniciativa do Presidente da AGNU de 
organizar debates da Assembleia-Geral 
com a Presidência do G20 antes e depois 
das cimeiras deste grupo,

dimensão económica de forma profícua, 
em combinação com um processo 
decisório no ECOSOC reformado e 
reforçado e desde que as Nações Unidas 
conservem o seu papel central e 
permaneçam o único organismo legítimo 
para a governação a nível mundial; 
paralelamente, considerar o G8 e o G20 
como fóruns importantes para a definição 
de respostas globais para as quais a UE tem 
de contribuir activamente por meio de 
posições coordenadas; apoiar a iniciativa 
do Presidente da AGNU de organizar 
debates da Assembleia-Geral com a 
Presidência do G20 antes e depois das 
cimeiras deste grupo,

Or. en

Alteração 40
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c)

Proposta de resolução Alteração

c) Reforçar a governação mundial e 
procurar soluções sustentáveis para a 
questão da relação entre as várias 
formações dos grupos G e o sistema das 
Nações Unidas, com base nas quais esses 
grupos possam cobrir debates temáticos e a 
dimensão económica de forma profícua, 
desde que as Nações Unidas conservem o 
seu papel central e permaneçam o único 
organismo legítimo para a acção a nível 
mundial; paralelamente, considerar o G8 e 
o G20 como fóruns importantes para a 
definição de respostas globais para as quais 
a UE tem de contribuir activamente por 
meio de posições coordenadas; apoiar a 
iniciativa do Presidente da AGNU de 
organizar debates da Assembleia-Geral 
com a Presidência do G20 antes e depois 
das cimeiras deste grupo,

c) Reforçar a governação mundial e 
procurar soluções sustentáveis para a 
questão da relação entre as várias 
formações dos grupos G e o sistema das 
Nações Unidas, com base nas quais esses 
grupos possam cobrir debates temáticos e a 
dimensão económica de forma profícua, 
desde que as Nações Unidas conservem o 
seu papel central e permaneçam o único 
organismo legítimo para a governação a 
nível mundial; paralelamente, considerar o 
G8 e o G20 como fóruns importantes para 
a definição de respostas globais para as 
quais a UE tem de contribuir activamente 
por meio de posições coordenadas; apoiar a 
iniciativa do Presidente da AGNU de 
organizar debates da Assembleia-Geral 
com a Presidência do G20 antes e depois 
das cimeiras deste grupo,
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Or. en

Alteração 41
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d.

Proposta de resolução Alteração

d) Apoiar plenamente a ONU Mulheres no 
seu trabalho em prol da promoção da 
igualdade entre homens e mulheres e da 
protecção e do maior poder das mulheres, 
incluindo em situações de conflito e de 
pós-crise, trabalhando em estreita 
coordenação com outros órgãos do sistema 
das Nações Unidas,

d) Apoiar plenamente e preconizar um 
orçamento adequado para a ONU 
Mulheres para que possa estar em 
condições de cumprir o seu papel em prol 
da promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e da protecção e do maior poder 
das mulheres, incluindo em situações de 
conflito e de pós-crise, trabalhando em 
estreita coordenação com outros órgãos do 
sistema das Nações Unidas, e manter 
contactos estreitos com esta organização,

Or. en

Alteração 42
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d)

Proposta de resolução Alteração

d) Apoiar plenamente a ONU Mulheres no 
seu trabalho em prol da promoção da 
igualdade entre homens e mulheres e da 
protecção e do maior poder das mulheres, 
incluindo em situações de conflito e de 
pós-crise, trabalhando em estreita 
coordenação com outros órgãos do sistema 
das Nações Unidas,

d) Apoiar plenamente, através de 
compromissos orçamentais específicos, a 
ONU Mulheres no seu trabalho em prol da 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e da protecção e do maior poder 
das mulheres, incluindo em situações de 
conflito e de pós-crise, trabalhando em 
estreita coordenação com outros órgãos do 
sistema das Nações Unidas, saudar a 
atribuição de um montante de 1,5 milhões 
de euros a programas relativos a 
"Mulheres, Paz e Segurança" ao abrigo 
do Instrumento de Estabilidade e recordar 
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que a integração do género deve ser 
aplicada a todas as acções de preparação 
para crises previstas pelo instrumento em 
causa,

Or. en

Alteração 43
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d)

Proposta de resolução Alteração

d) Apoiar plenamente a ONU Mulheres no 
seu trabalho em prol da promoção da 
igualdade entre homens e mulheres e da 
protecção e do maior poder das mulheres, 
incluindo em situações de conflito e de 
pós-crise, trabalhando em estreita 
coordenação com outros órgãos do sistema 
das Nações Unidas,

d) Contribuir para tornar operacional da 
nova arquitectura composta única de 
género que substitui as quatro entidades 
de género da ONU existentes no quadro 
do processo de coerência sistémica (SWC) 
em curso; apoiar plenamente a 
ONU Mulheres no seu trabalho em prol da 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e da protecção e do maior poder 
das mulheres, incluindo em situações de 
conflito e de pós-crise, trabalhando em 
estreita coordenação com outros órgãos do 
sistema das Nações Unidas,

Or. en

Alteração 44
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

(d-A) Contribuir para melhorar a eficácia 
e a transparência da ONU, bem como 
reforçar a gestão dos recursos financeiros 
da ONU;
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Or. en

Alteração 45
Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

(d-A) Adoptar medidas substantivas que 
reforcem o papel da Assembleia-Geral das 
Nações Unidas como principal organismo 
deliberativo, legislativo e decisório, 
representativo da comunidade 
internacional, em particular através do 
reforço da assembleia face ao Conselho 
de Segurança no quadro da Carta das 
Nações Unidas,

Or. en

Alteração 46
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea e)

Proposta de resolução Alteração

e) Utilizar o primeiro texto das 
negociações relativas à reforma do CSNU 
como uma oportunidade para consagrar 
uma atenção exaustiva aos pontos de 
convergência e para realizar progressos 
tangíveis no que respeita à clarificação das 
competências do CSNU em relação a 
outros órgãos das Nações Unidas, ao 
aumento do número de membros 
permanentes e não permanentes do CSNU 
– possivelmente numa base temporária –, 
por forma a melhorar a sua 
representatividade e a sua legitimidade, e à 
revisão dos métodos de trabalho do CSNU; 
salientar que um lugar para a UE num 

(e) Utilizar o primeiro texto das 
negociações relativas à reforma do CSNU 
como uma oportunidade para consagrar 
uma atenção exaustiva aos pontos de 
convergência e para realizar progressos 
tangíveis no que respeita à clarificação das
competências do CSNU em relação a 
outros órgãos das Nações Unidas, ao 
aumento do número de membros 
permanentes e não permanentes do CSNU 
– possivelmente numa base temporária –, 
por forma a melhorar a sua 
representatividade e a sua legitimidade, e à 
revisão dos métodos de trabalho do CSNU; 
salientar a necessidade de uma reforma 
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CSNU alargado continua a ser um 
objectivo da União Europeia,

global do Conselho de Segurança da 
ONU, a fim de reforçar a sua 
legitimidade, representatividade regional 
e eficácia; salientar que um tal processo 
de reforma pode ser lançado de forma 
irreversível pelos Estados-Membros da 
UE se, em conformidade com os 
propósitos do Tratado de Lisboa de 
reforçar a política externa da UE e o seu 
papel em matéria de paz e segurança no 
mundo, bem como de regulamentação 
mundial, requererem um lugar 
permanente para a UE no contexto de um 
CSNU alargado e reformado; exorta a 
VP/AR a promover, com carácter de 
urgência, a iniciativa de levar os 
Estados-Membros a desenvolver uma 
posição comum com esse objectivo; até à 
adopção de tal posição comum, exorta os 
Estados-Membros a chegarem a acordo e 
a aplicarem sem demora um sistema de 
rotatividade no Conselho de Segurança da 
ONU, por forma a garantir um lugar 
permanente da UE no CSNU,

Or. en

Alteração 47
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea e)

Proposta de resolução Alteração

e) Utilizar o primeiro texto das 
negociações relativas à reforma do CSNU 
como uma oportunidade para consagrar 
uma atenção exaustiva aos pontos de 
convergência e para realizar progressos 
tangíveis no que respeita à clarificação das 
competências do CSNU em relação a 
outros órgãos das Nações Unidas, ao 
aumento do número de membros 
permanentes e não permanentes do CSNU
– possivelmente numa base temporária –, 

e) Utilizar o primeiro texto das 
negociações relativas à reforma do CSNU 
como uma oportunidade para consagrar 
uma atenção exaustiva aos pontos de 
convergência e para realizar progressos 
tangíveis no que respeita à clarificação das 
competências do CSNU em relação a 
outros órgãos das Nações Unidas, ao 
aumento do número de membros do 
CSNU, por forma a melhorar a sua 
representatividade e a sua legitimidade, e à 



PE462.624v01-00 30/76 AM\862533PT.doc

PT

por forma a melhorar a sua 
representatividade e a sua legitimidade, e à 
revisão dos métodos de trabalho do CSNU; 
salientar que um lugar para a UE num 
CSNU alargado continua a ser um 
objectivo da União Europeia,

revisão dos métodos de trabalho do CSNU; 
salientar que um lugar para a UE num 
CSNU alargado continua a ser um 
objectivo da União Europeia,

Or. en

Alteração 48
Heidi Hautala

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea e)

Proposta de resolução Alteração

e) Utilizar o primeiro texto das 
negociações relativas à reforma do CSNU 
como uma oportunidade para consagrar 
uma atenção exaustiva aos pontos de 
convergência e para realizar progressos 
tangíveis no que respeita à clarificação das 
competências do CSNU em relação a 
outros órgãos das Nações Unidas, ao 
aumento do número de membros 
permanentes e não permanentes do CSNU 
– possivelmente numa base temporária –, 
por forma a melhorar a sua 
representatividade e a sua legitimidade, e à 
revisão dos métodos de trabalho do CSNU; 
salientar que um lugar para a UE num 
CSNU alargado continua a ser um 
objectivo da União Europeia,

e) Utilizar o primeiro texto das 
negociações relativas à reforma do CSNU 
como uma oportunidade para consagrar 
uma atenção exaustiva aos pontos de 
convergência e para realizar progressos 
tangíveis no que respeita à clarificação das 
competências do CSNU em relação a 
outros órgãos das Nações Unidas, à 
realização de progressos atinentes à 
abolição do direito de veto dos cinco 
membros permanentes, ao aumento do 
número de membros permanentes e não 
permanentes do CSNU – possivelmente 
numa base temporária –, por forma a 
melhorar a sua representatividade e a sua 
legitimidade, e à revisão dos métodos de 
trabalho do CSNU; salientar que um lugar 
para a UE num CSNU alargado continua a 
ser um objectivo da União Europeia,

Or. en

Alteração 49
Jo Leinen

Proposta de resolução
Nº 1-alínea e-A) (nova)
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Proposta de resolução Alteração

(e-A) Reforçar o papel do Tribunal Penal 
Internacional (TPI) e requerer o seu 
reconhecimento por todos os Estados 
membros da ONU; dar início a uma 
iniciativa de alargamento do mandato do 
TPI, a fim de abranger os crimes 
ambientais;

Or. en

Alteração 50
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 1 – parágrafo 3

Proposta de resolução Alteração

Paz e segurança Paz, segurança e justiça

Or. en

Alteração 51
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 1 – parágrafo 4

Proposta de resolução Alteração

Gestão de crises, manutenção e 
consolidação da paz

Gestão de crises, mediação, manutenção e 
consolidação da paz

Or. en

Alteração 52
Helmut Scholz
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Proposta de resolução
N.º 1 – parágrafo 4

Proposta de resolução Alteração

Gestão de crises, manutenção e 
consolidação da paz

Prevenção e gestão de crises, manutenção 
e consolidação da paz

Or. en

Alteração 53
Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea -f-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(-f-A )Reforçar as estruturas de prevenção 
de crises e respectiva eficácia no quadro 
do programa de desenvolvimento da ONU 
tendo em vista transformar esta 
organização num líder mundial no 
domínio da prevenção de crises e de 
reconstrução; reforçar as estruturas da 
UE em matéria de prevenção de conflitos 
e melhorar a cooperação neste domínio 
com a ONU, a OSCE, a UA e outras 
organizações internacionais e regionais, 
bem como com a sociedade civil, os 
agentes económicos, as empresas 
privadas, a população e as organizações 
de peritos;

Or. en

Alteração 54
Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea f)
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Proposta de resolução Alteração

(f) Trabalhar no sentido de obter um 
consenso e de desenvolver uma 
abordagem mais operacional 
relativamente à doutrina da 
Responsabilidade de Protecção (R2P);
incentivar a implementação da 
Responsabilidade de Protecção, frisando a 
sua importância na prevenção de 
conflitos, nomeadamente através do 
reforço do papel de organizações 
regionais como a União Africana (UA), 
do reforço dos mecanismos de alerta 
precoce no seio das Nações Unidas e da 
melhoria da definição dos papéis dos 
órgãos relevantes da ONU; saúda a 
Resolução S/2011/95 do CSNU, de 26 de 
Fevereiro de 2011, que insta o Governo da 
Líbia a assumir a sua responsabilidade de 
proteger a população do seu país, sendo a 
primeira vez que a doutrina R2P é referida 
numa declaração formal do CSNU 
relativamente a uma crise em curso,

f) Promover um debate sobre a doutrina da 
Responsabilidade de Protecção (R2P) que 
tenha em conta as preocupações de 
muitos Estados membros da ONU em 
relação às abordagens geopolíticas e 
temáticas selectivas aplicáveis ao 
princípio; toma nota do facto de não 
existir consenso entre os Estados 
membros da ONU em relação ao conceito, 
bem como críticas em relação ao facto de 
a Resolução S/2011/95 do CSNU, de 26 de 
Fevereiro de 2011, mencionar pela
primeira vez que a doutrina R2P é referida
numa declaração formal do CSNU 
relativamente a uma crise em curso,

Or. en

Alteração 55
Barbara Lochbihler, Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea f)

Proposta de resolução Alteração

(f) Trabalhar no sentido de obter um 
consenso e de desenvolver uma abordagem 
mais operacional relativamente à doutrina 
da Responsabilidade de Protecção (R2P); 
incentivar a implementação da 
Responsabilidade de Protecção, frisando a 
sua importância na prevenção de conflitos, 
nomeadamente através do reforço do papel 
de organizações regionais como a União 
Africana (UA), do reforço dos mecanismos 

f) Trabalhar no sentido de obter um 
consenso e de desenvolver uma abordagem 
mais operacional relativamente à doutrina 
da Responsabilidade de Protecção (R2P); 
incentivar a implementação da 
Responsabilidade de Protecção, frisando a 
sua importância na prevenção e mediação 
pacífica de conflitos, nomeadamente 
através do reforço do papel de 
organizações regionais, do reforço dos 
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de alerta precoce no seio das Nações 
Unidas e da melhoria da definição dos 
papéis dos órgãos relevantes da ONU; 
saúda a Resolução S/2011/95 do CSNU, de 
26 de Fevereiro de 2011, que insta o 
Governo da Líbia a assumir a sua 
responsabilidade de proteger a população 
do seu país, sendo a primeira vez que a 
doutrina R2P é referida numa declaração 
formal do CSNU relativamente a uma crise 
em curso,

mecanismos de alerta precoce no seio das 
Nações Unidas, das capacidades de 
mediação da ONU como a Unidade de 
Apoio à Mediação (MSU) do 
Departamento de Operações de 
Manutenção da Paz (DPKO) e da 
melhoria da definição dos papéis dos 
órgãos relevantes da ONU;  saúda a 
Resolução 1970(2011) do CSNU, de 26 de 
Fevereiro de 2011, em relação à qual, pela 
primeira vez, todos os membros 
permanentes do Conselho de Segurança 
acordaram em apelar ao Tribunal Penal 
Internacional para que abrisse um 
inquérito contra um governo em funções 
com base em alegados crimes contra a 
humanidade e em nome da doutrina de 
responsabilidade de protecção 
relativamente a uma crise em curso; saúda 
ainda a Resolução 1973(2011) do CSNU 
na qual o Conselho de Segurança 
autoriza a protecção da população e a 
criação de uma zona de proibição de voo 
na Líbia ao abrigo da doutrina em causa; 
lamenta, porém, que se tenham perdido
demasiadas vidas neste processo ainda 
pouco perfeito; está vivamente convicto de 
que os mecanismos de aplicação da 
doutrina terão de ser aperfeiçoados; 
salienta que o recurso à força militar deve 
constituir inequivocamente o último 
recurso e que os processos formais e os 
esforços de mediação a aplicar deveriam 
ser reforçados no futuro,

Or. en

Alteração 56
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea f)

Proposta de resolução Alteração

(f) Trabalhar no sentido de obter um (f) Trabalhar no sentido de obter um 
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consenso e de desenvolver uma abordagem 
mais operacional relativamente à doutrina 
da Responsabilidade de Protecção (R2P); 
incentivar a implementação da 
Responsabilidade de Protecção, frisando a 
sua importância na prevenção de conflitos, 
nomeadamente através do reforço do papel 
de organizações regionais como a União 
Africana (UA), do reforço dos mecanismos 
de alerta precoce no seio das Nações 
Unidas e da melhoria da definição dos 
papéis dos órgãos relevantes da ONU; 
saúda a Resolução S/2011/95 do CSNU, de 
26 de Fevereiro de 2011, que insta o 
Governo da Líbia a assumir a sua 
responsabilidade de proteger a população 
do seu país, sendo a primeira vez que a 
doutrina R2P é referida numa declaração 
formal do CSNU relativamente a uma crise 
em curso,

consenso e de desenvolver uma abordagem 
mais operacional relativamente à doutrina 
da Responsabilidade de Protecção (R2P); 
incentivar a implementação da 
Responsabilidade de Protecção, frisando a 
sua importância na prevenção de conflitos, 
nomeadamente através do reforço do papel 
de organizações regionais como a União 
Africana (UA), do reforço dos mecanismos 
de alerta precoce no seio das Nações 
Unidas e da melhoria da definição dos 
papéis dos órgãos relevantes da ONU; 
saúda a Resolução 1970 (2011) do CSNU, 
de 26 de Fevereiro de 2011, que insta o 
Governo da Líbia a assumir a sua 
responsabilidade de proteger a população 
do seu país, e a Resolução 1973 (2011) do 
CSNU, de 17 de Março de 2011, que 
destaca a determinação da comunidade 
internacional de assegurar a protecção de 
civis e de áreas civis, enquanto primeira 
aplicação prática da doutrina R2P com 
base num mandato claro da ONU e 
relativamente a uma crise em curso,

Or. en

Alteração 57
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea f)

Proposta de resolução Alteração

(f) Trabalhar no sentido de obter um 
consenso e de desenvolver uma abordagem 
mais operacional relativamente à doutrina 
da Responsabilidade de Protecção (R2P); 
incentivar a implementação da 
Responsabilidade de Protecção, frisando a 
sua importância na prevenção de conflitos, 
nomeadamente através do reforço do papel 
de organizações regionais como a União 
Africana (UA), do reforço dos mecanismos 
de alerta precoce no seio das Nações 

f) Trabalhar no sentido de obter um 
consenso e de desenvolver uma abordagem 
mais operacional relativamente à doutrina 
da Responsabilidade de Protecção (R2P); 
incentivar a implementação da 
Responsabilidade de Protecção, frisando a 
sua importância na prevenção de conflitos, 
nomeadamente através do reforço do papel 
de organizações regionais como a União 
Africana (UA) e da Liga Árabe, do reforço 
dos mecanismos de alerta precoce no seio 
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Unidas e da melhoria da definição dos 
papéis dos órgãos relevantes da ONU; 
saúda a Resolução S/2011/95 do CSNU, de 
26 de Fevereiro de 2011, que insta o 
Governo da Líbia a assumir a sua 
responsabilidade de proteger a população 
do seu país, sendo a primeira vez que a 
doutrina R2P é referida numa declaração
formal do CSNU relativamente a uma crise 
em curso,

das Nações Unidas e da melhoria da 
definição dos papéis dos órgãos relevantes 
da ONU; saúda a Resolução 1970 (2011) 
do CSNU, de 26 de Fevereiro de 2011, e a 
Resolução 1973 (2011) da CSNU, de 17 
de Março de 2011, que insta o Governo da 
Líbia a assumir a sua responsabilidade de 
proteger a população do seu país, sendo a 
primeira vez que a doutrina R2P é referida 
em declarações formais do CSNU 
relativamente a uma crise em curso,

Or. en

Alteração 58
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea f-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(f-A) Melhorar a coordenação política do 
Conselho de Segurança da ONU, a fim de 
actuar de forma concertada em relação a 
questões de interesse comum a todos os 
Estados-Membros da UE, tal como 
consagrado no artigo 34.º do TUE; 
preconizar uma posição comum em 
relação a questões vitais para a paz e 
segurança mundiais, nomeadamente em 
domínios em relação aos quais já existe 
um amplo consenso internacional,

Or. en

Alteração 59
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea f-A) (nova)
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Proposta de resolução Alteração

(f-A) Continuar a empenhar-se em prol 
da consolidação da prevenção de 
conflitos, da recuperação pós-conflitos e 
da reconstrução e do reforço da 
segurança internacional, em 
conformidade com os princípios da Carta
da ONU, bem como da consolidação e do 
apoio à democracia, Estado de Direito, 
direitos humanos e princípios do direito 
internacional,

Or. en

Alteração 60
María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea f-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(f-A) Envidar todos os esforços 
necessários a fim de promover a 
resolução negociada de situações de 
conflito através da mediação, diálogo e 
reforço local de capacidades; reconhece o 
papel desenvolvido pela Unidade de Apoio 
à Mediação e exorta ao reforço dos seus 
recursos humanos; apoia plenamente a 
parceria da UE com a Unidade MSU e 
entende que o SEAE tem um papel 
essencial a desempenhar neste domínio,

Or. en

Alteração 61
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea g)
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Proposta de resolução Alteração

(g) Promover a segurança e a estabilização 
através da consolidação da paz e, ao 
mesmo tempo, reforçar esta última por 
meio de esforços de desenvolvimento a 
mais longo prazo e assegurando que a 
manutenção da paz seja planeada e 
executada no quadro de uma única 
estratégia ampla das Nações Unidas que 
tenha em conta as necessidades em matéria 
de consolidação da paz e a futura transição 
para uma estratégia a mais longo prazo nos 
primeiros estádios das fases de 
planeamento e de execução e na qual a UE 
baseie as suas medidas; atendendo a que a 
estabilização de um país dilacerado por um 
conflito exige acções mais complexas e 
uma abordagem integrada, e não somente 
tropas, as capacidades necessárias devem 
ser coordenadas por meio de uma tal 
estratégia, a fim de abordar adequadamente 
as causas profundas do conflito, dado que 
metade dos países do mundo que acolhem 
operações de manutenção da paz regressam 
a uma situação de conflito no prazo de 10 
anos após a partida das forças de 
manutenção da paz,

g) Promover a segurança e a estabilização 
através da prevenção de conflitos, 
mediação, diálogo e da consolidação da 
paz pós-conflito e, ao mesmo tempo, 
estabilizar a paz por meio de uma 
transição suave de uma manutenção da 
paz a curto e a médio prazo para esforços 
de desenvolvimento a mais longo prazo e 
assegurando que as políticas de 
manutenção da paz e de desenvolvimento 
sejam planeadas e executadas no quadro 
de uma única estratégia ampla das Nações 
Unidas que tenha em conta as necessidades 
em matéria de consolidação da paz e a 
futura transição para uma estratégia a mais 
longo prazo nos primeiros estádios das 
fases de planeamento e de execução e na 
qual a UE baseie as suas medidas; 
atendendo a que a estabilização de um país 
dilacerado por um conflito exige acções 
mais complexas, incluindo comércio a 
médio e longo prazo, e uma abordagem 
integrada, e não somente tropas, as 
capacidades necessárias devem ser 
coordenadas por meio de uma tal 
estratégia, a fim de abordar adequadamente 
as causas profundas do conflito, dado que 
metade dos países do mundo que acolhem 
operações militares de manutenção da paz 
regressam a uma situação de conflito no 
prazo de 10 anos após a partida das forças 
de manutenção da paz,

Or. en

Alteração 62
Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea g)
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Proposta de resolução Alteração

(g) Promover a segurança e a estabilização 
através da consolidação da paz e, ao 
mesmo tempo, reforçar esta última por 
meio de esforços de desenvolvimento a 
mais longo prazo e assegurando que a 
manutenção da paz seja planeada e 
executada no quadro de uma única 
estratégia ampla das Nações Unidas que 
tenha em conta as necessidades em matéria 
de consolidação da paz e a futura
transição para uma estratégia a mais longo 
prazo nos primeiros estádios das fases de 
planeamento e de execução e na qual a UE 
baseie as suas medidas; atendendo a que a 
estabilização de um país dilacerado por um 
conflito exige acções mais complexas e 
uma abordagem integrada, e não somente 
tropas, as capacidades necessárias devem 
ser coordenadas por meio de uma tal 
estratégia, a fim de abordar adequadamente 
as causas profundas do conflito, dado que 
metade dos países do mundo que acolhem 
operações de manutenção da paz regressam 
a uma situação de conflito no prazo de 10 
anos após a partida das forças de 
manutenção da paz,

g) Promover a segurança e a estabilização 
em áreas de crise através da concepção 
desde o início de estratégias que 
promovam soluções sustentáveis através 
de esforços de desenvolvimento a mais 
longo prazo e assegurando que a 
manutenção da paz seja planeada e 
executada no quadro de uma única 
estratégia ampla das Nações Unidas que 
tenha em conta as necessidades tendo em 
vista pôr termo às hostilidades, prestar 
ajuda humanitária, dar início à 
reconstrução e criar as condições de uma 
rápida transição para uma estratégia a mais 
longo prazo nas fases de planeamento e de 
execução e na qual a UE baseie as suas 
medidas; atendendo a que a estabilização 
de um país dilacerado por um conflito 
exige acções mais complexas e uma 
abordagem integrada, e não somente 
tropas, as capacidades necessárias devem 
ser coordenadas por meio de uma tal 
estratégia, a fim de abordar adequadamente 
as causas profundas do conflito, dado que 
metade dos países do mundo que acolhem 
operações de manutenção da paz regressam 
a uma situação de conflito no prazo de 10 
anos após a partida das forças de 
manutenção da paz,

Or. en

Alteração 63
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea g)

Proposta de resolução Alteração

(g) Promover a segurança e a estabilização
através da consolidação da paz e, ao 
mesmo tempo, reforçar esta última por 

g) Promover a segurança e a estabilização 
através da consolidação da paz e, ao 
mesmo tempo, reforçar esta última por 
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meio de esforços de desenvolvimento a 
mais longo prazo e assegurando que a 
manutenção da paz seja planeada e 
executada no quadro de uma única 
estratégia ampla das Nações Unidas que
tenha em conta as necessidades em matéria 
de consolidação da paz e a futura transição 
para uma estratégia a mais longo prazo nos 
primeiros estádios das fases de 
planeamento e de execução e na qual a UE 
baseie as suas medidas; atendendo a que a 
estabilização de um país dilacerado por um 
conflito exige acções mais complexas e 
uma abordagem integrada, e não somente 
tropas, as capacidades necessárias devem 
ser coordenadas por meio de uma tal 
estratégia, a fim de abordar adequadamente 
as causas profundas do conflito, dado que 
metade dos países do mundo que acolhem 
operações de manutenção da paz regressam 
a uma situação de conflito no prazo de 10 
anos após a partida das forças de 
manutenção da paz,

meio de esforços de desenvolvimento e 
assegurando que a manutenção da paz seja 
planeada e executada no quadro de uma 
única estratégia ampla das Nações Unidas 
que tenha em conta as necessidades em 
matéria de consolidação da paz e a futura 
transição para uma estratégia a mais longo 
prazo nos primeiros estádios das fases de 
planeamento e de execução e na qual a UE 
baseie as suas medidas; atendendo a que a 
estabilização de um país dilacerado por um 
conflito exige acções mais complexas e 
uma abordagem integrada, e não somente 
tropas, as capacidades necessárias devem 
ser coordenadas por meio de uma tal 
estratégia, a fim de abordar adequadamente 
as causas profundas do conflito, dado que 
metade dos países do mundo que acolhem 
operações de manutenção da paz regressam 
a uma situação de conflito no prazo de 10 
anos após a partida das forças de 
manutenção da paz,

Or. en

Alteração 64
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea g-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(g-A) Insistir na necessidade de tirar 
ensinamentos dos acontecimentos 
recentes no Japão e apresentar propostas 
destinadas a reforçar o enquadramento 
internacional em relação à utilização 
pacífica de energia nuclear; destacar a 
necessidade de aumentar os padrões de 
segurança das centrais nucleares 
existentes e levar a cabo estudos de 
avaliação apropriados antes da 
construção de novas centrais, 
nomeadamente em zonas sísmicas; apelar 
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a uma melhor coordenação em caso de 
catástrofe similar provocada pelo Homem 
ou natural, a fim de minimizar as 
consequências das libertações 
radioactivas para os seres humanos e 
para o ambiente;

Or. en

Alteração 65
María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea h)

Proposta de resolução Alteração

(h) Desenvolver uma visão estratégica 
claramente definida dos instrumentos de 
gestão de crises da UE, em relação à qual, 
em primeiro lugar e acima de tudo, tem de 
ser alcançado um consenso entre os 
Estados-Membros da UE,

h) Desenvolver uma visão estratégica 
claramente definida dos instrumentos de 
prevenção e gestão de crises da UE e 
explorar as possibilidades de gestão de 
projectos concretos através do SEAE 
recentemente criado, reconhecendo a 
importância que a prevenção e gestão de 
crises desempenham na acção externa da 
UE;

Or. en

Alteração 66
Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea h)

Proposta de resolução Alteração

(h) Desenvolver uma visão estratégica 
claramente definida dos instrumentos de 
gestão de crises da UE, em relação à qual, 
em primeiro lugar e acima de tudo, tem de 
ser alcançado um consenso entre os 
Estados-Membros da UE,

h) Desenvolver uma visão estratégica 
claramente definida dos instrumentos de 
gestão civil de crises da UE, em relação à 
qual, em primeiro lugar e acima de tudo, 
tem de ser alcançado um consenso entre os 
Estados-Membros da UE,
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Or. en

Alteração 67
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea h-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(h-A) Consagrar atenção particular à 
garantia de uma apropriação nacional 
das estratégias de manutenção da paz, 
desde a concepção inicial à execução no 
terreno, com base nas melhores práticas e 
histórias de sucesso; promover uma 
agenda de desenvolvimento transsectorial 
no âmbito da qual a criação de estruturas 
estatais seja apoiada por esforços bem 
articulados de manutenção da paz e de 
desenvolvimento dando destaque aos 
aspectos económicos,

Or. en

Alteração 68
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea h-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(h-B) Contribuir para o aumento do 
destacamento de perito civis do sexo 
feminino e apoiar os planos de acção 
nacionais no espírito da Resolução 1325 
do CSNU e o plano de acção do 
Secretário-Geral da ONU tendo em visa 
garantir a participação das mulheres na 
manutenção da paz,

Or. en
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Alteração 69
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea h-C) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(h-C) Conferir maior ênfase à missão de 
consolidação da paz em situação de pós-
conflito através da prestação de 
aconselhamento estratégico e da 
concatenação de "know- how" e recursos 
financeiros de todo o mundo, a fim de 
prestar ajuda no contexto de projectos de 
recuperação; mobilizar recursos e novas 
fontes de financiamento e financiar uma 
rápida recuperação atinente a uma 
reconstrução pós-conflito; abordar 
adequadamente as causas profundas do 
conflito, dado que metade dos países do 
mundo que acolhem operações militares 
de manutenção da paz regressam a uma 
situação de conflito no prazo de 10 anos 
após a partida das forças de manutenção 
da paz, 

Or. en

Alteração 70
Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea i)

Proposta de resolução Alteração

(i) Considerar 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 e a UA, e países terceiros, como os 
EUA, a Turquia, a Noruega e o Canadá; 

i) Considerar como prioridades estratégicas 
da UE o reforço das parcerias 
internacionais no domínio da gestão civil 
de crises e do diálogo com os outros 
grandes actores neste domínio, sob os 
auspícios da ONU; sincronizar as acções 
no terreno,
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sincronizar as acções no terreno, partilhar 
informação e reunir recursos nos 
domínios da manutenção da paz e da 
consolidação da paz, incluindo a 
cooperação no domínio da gestão de 
crises e, em particular, da segurança 
marítima e da luta contra o terrorismo ao 
abrigo do direito internacional; melhorar 
a coordenação, a este respeito, com as 
instituições financeiras internacionais 
(IFI) e os doadores bilaterais,

Or. en

Alteração 71
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea i)

Proposta de resolução Alteração

(i) Considerar 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 e a UA, e países terceiros, como os 
EUA, a Turquia, a Noruega e o Canadá; 
sincronizar as acções no terreno, partilhar 
informação e reunir recursos nos domínios 
da manutenção da paz e da consolidação da 
paz, incluindo a cooperação no domínio da 
gestão de crises e, em particular, da 
segurança marítima e da luta contra o 
terrorismo ao abrigo do direito 
internacional; melhorar a coordenação, a 
este respeito, com as instituições 
financeiras internacionais (IFI) e os 
doadores bilaterais,

i) Considerar 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 e países terceiros; 
sincronizar as acções no terreno, partilhar 
informação e reunir recursos nos domínios 
da manutenção da paz e da consolidação da 
paz, incluindo a cooperação no domínio da 
gestão de crises; melhorar a coordenação, a 
este respeito, com as instituições 
financeiras internacionais (IFI) e os 
doadores bilaterais,

Or. en
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Alteração 72
Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea i)

Proposta de resolução Alteração

(i) Considerar 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 e a UA, e países terceiros, como os 
EUA, a Turquia, a Noruega e o Canadá; 
sincronizar as acções no terreno, partilhar 
informação e reunir recursos nos domínios 
da manutenção da paz e da consolidação da 
paz, incluindo a cooperação no domínio da 
gestão de crises e, em particular, da 
segurança marítima e da luta contra o 
terrorismo ao abrigo do direito 
internacional; melhorar a coordenação, a 
este respeito, com as instituições 
financeiras internacionais (IFI) e os 
doadores bilaterais,

i) Considerar 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, particularmente a 
ONU; sincronizar as acções no terreno, 
partilhar informação e reunir recursos nos 
domínios da manutenção da paz e da 
consolidação da paz, incluindo a 
cooperação no domínio da gestão de crises 
e, em particular, da segurança marítima e 
da luta contra o terrorismo ao abrigo do 
direito internacional; melhorar a 
coordenação, a este respeito, com as 
instituições financeiras internacionais (IFI) 
e os doadores bilaterais,

Or. de

Alteração 73
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea i)

Proposta de resolução Alteração

(i) Considerar 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 e a UA, e países terceiros, como os 
EUA, a Turquia, a Noruega e o Canadá; 
sincronizar as acções no terreno, partilhar 
informação e reunir recursos nos domínios 

i) Considerar 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 
OSCE, a NATO e a UA, e encorajar 
participações activas da UE e países 
terceiros; sincronizar as acções no terreno, 
partilhar informação e reunir recursos nos 
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da manutenção da paz e da consolidação da 
paz, incluindo a cooperação no domínio da 
gestão de crises e, em particular, da 
segurança marítima e da luta contra o 
terrorismo ao abrigo do direito 
internacional; melhorar a coordenação, a 
este respeito, com as instituições 
financeiras internacionais (IFI) e os 
doadores bilaterais,

domínios da manutenção da paz e da 
consolidação da paz, incluindo a 
cooperação no domínio da gestão de crises 
e, em particular, da segurança marítima e 
da luta contra o terrorismo ao abrigo do 
direito internacional; melhorar a 
coordenação, a este respeito, com as 
instituições financeiras internacionais (IFI) 
e os doadores bilaterais,

Or. en

Alteração 74
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea i-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(i-A) Recordando que o CSNU tem a 
responsabilidade primeira de manter a 
paz internacional e a segurança, destacar 
a necessidade de uma cooperação estreita 
entre a UE e a ONU no domínio da gestão 
civil e militar de crises, em particular, no 
domínio das operações de ajuda 
humanitária; reforçar os esforços dos 
Estados-Membros da UE tendo em vista 
velar por uma contribuição adequada 
para as missões da ONU e por que esta 
seja efectuada de forma coordenada; 
explorar formas de a UE no seu conjunto 
contribuir melhor para os esforços 
liderados pela ONU, como através do 
lançamento de operações "de transição" 
ou "além horizonte" de resposta rápida 
da UE ou através da incorporação de uma 
componente da UE numa missão mais 
vasta da ONU,

Or. en
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Alteração 75
Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea j)

Proposta de resolução Alteração

(j) Criar um quadro estratégico mais amplo 
para a parceria no domínio da gestão de 
crises entre a UE, a UA e a ONU e 
reforçar, em especial, uma relação 
triangular entre o Conselho para a Paz e 
a Segurança da UA, o CSNU e o Comité 
Político e de Segurança da UE, a fim de 
contribuir para a coerência e o reforço 
mútuo dos esforços de apoio à UA; 
aumentar a previsibilidade, a 
sustentabilidade e a flexibilidade do 
financiamento das operações de paz sob 
mandato das Nações Unidas executas pela 
UA; procurar soluções que possibilitem 
uma cooperação UE-UA mais estreita nas 
suas áreas operacionais específicas, 
melhorando assim as capacidades de 
alerta precoce e de prevenção de conflitos 
e contribuindo para o intercâmbio de 
melhores práticas e de conhecimentos 
especializados no domínio da gestão de 
crises,

j) Criar um quadro estratégico mais amplo 
para a parceria no domínio da gestão de 
crises entre a UE, organizações regionais 
como a UA e a ONU, mas sem excluir 
outros actores internacionais; aumentar a 
previsibilidade, a sustentabilidade e a 
flexibilidade do financiamento das 
operações de manutenção da paz sob 
mandato das Nações Unidas;

Or. en

Alteração 76
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea j)

Proposta de resolução Alteração

(j) Criar um quadro estratégico mais amplo 
para a parceria no domínio da gestão de 
crises entre a UE, a UA e a ONU e 
reforçar, em especial, uma relação 
triangular entre o Conselho para a Paz e a 

j) Criar um quadro estratégico mais amplo 
para a parceria no domínio da gestão de 
crises entre a UE, e organizações regionais 
e sub-regionais como a UA, a Liga Árabe 
ou a Comunidade Económica dos Estados 
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Segurança da UA, o CSNU e o Comité 
Político e de Segurança da UE, a fim de 
contribuir para a coerência e o reforço 
mútuo dos esforços de apoio à UA; 
aumentar a previsibilidade, a 
sustentabilidade e a flexibilidade do 
financiamento das operações de paz sob 
mandato das Nações Unidas executas pela 
UA; procurar soluções que possibilitem 
uma cooperação UE-UA mais estreita nas 
suas áreas operacionais específicas, 
melhorando assim as capacidades de alerta 
precoce e de prevenção de conflitos e 
contribuindo para o intercâmbio de 
melhores práticas e de conhecimentos 
especializados no domínio da gestão de 
crises,

da África Ocidental  (ECOWAS) e 
reforçar, em especial, uma relação 
triangular entre o Conselho para a Paz e a 
Segurança da UA, o CSNU e o Comité 
Político e de Segurança da UE, a fim de 
contribuir para a coerência e o reforço 
mútuo dos esforços de apoio à UA; 
aumentar a previsibilidade, a 
sustentabilidade e a flexibilidade do 
financiamento das operações de paz sob 
mandato das Nações Unidas executas pela 
UA; procurar soluções que possibilitem 
uma cooperação UE-UA mais estreita nas 
suas áreas operacionais específicas, 
melhorando assim as capacidades de alerta 
precoce e de prevenção de conflitos e 
contribuindo para o intercâmbio de 
melhores práticas e de conhecimentos 
especializados no domínio da gestão de 
crises,

Or. en

Alteração 77
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea j-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(j-A) Contribuir para a consolidação dos 
progressos alcançados na aplicação de 
uma Arquitectura Africana de Paz e 
Segurança, no intuito de suplantar os 
desafios com que se confronta o 
continente africano em matéria de paz e 
segurança; frisar a importância de 
financiar, de forma duradoura e 
previsível, as operações de apoio à paz em 
África, a necessidade de criar capacidades 
locais de resistência aos fracassos, e a 
determinação de proteger os civis nos 
conflitos armados,

Or. en
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Alteração 78
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
Nº 1 – alínea j-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(j-B) Face à dimensão regional dos 
conflitos no continente africano, 
prosseguir esforços tendo em vista 
reforçar as relações com organizações 
sub-regionais, incluindo a ECOWAS, a 
Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (CDAA) e a Autoridade 
Intergovernamental para o 
Desenvolvimento (IGAD) e associar estas 
organizações e os países da região à 
gestão de crises,

Or. en

Alteração 79
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea k)

Proposta de resolução Alteração

(k) Contribuir para a criação de condições 
para que a arquitectura de consolidação da 
paz das Nações Unidas corresponda às 
expectativas que acompanharam o seu 
estabelecimento, através da aplicação das 
recomendações do processo de revisão da 
CCP, tendo igualmente como objectivo 
melhorar a eficácia da CCP; apoiar a 
emergência de uma sólida arquitectura 
global de consolidação da paz com base 
numa parceria entre os países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, 
atribuindo, simultaneamente, particular 
atenção à melhoria da prestação no terreno, 

(k) Contribuir para a criação de condições 
para que a arquitectura de consolidação da 
paz das Nações Unidas corresponda às 
expectativas que acompanharam o seu 
estabelecimento, através da aplicação das 
recomendações do processo de revisão da 
CCP, tendo igualmente como objectivo 
melhorar a eficácia da CCP; apoiar a 
emergência de uma sólida arquitectura 
global de consolidação da paz com base 
numa parceria entre os países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, 
atribuindo, simultaneamente, particular 
atenção à melhoria da prestação no terreno, 
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ao reforço das relações com as IFI – a fim 
de criar emprego e de abordar as questões 
económicas – e à promoção de uma relação 
mais integrada entre a manutenção da paz e 
a consolidação da paz; promover uma 
relação mais estruturada entre a CCP e a 
AGNU, o CSNU e o Conselho Económico 
e Social, com vista a criar uma maior 
sinergia entre a manutenção da paz e a 
consolidação da paz e as acções de 
desenvolvimento no terreno;  procurar 
formas de reforçar o papel consultivo da 
CCP junto do CSNU, ao qual presta contas, 
de melhorar a cooperação da CCP com o 
Gabinete de Apoio à Consolidação da Paz 
(GACP) e de reforçar as ligações com as 
organizações regionais e as IFI,

ao reforço das relações com as IFI – a fim 
de criar emprego e de abordar as questões 
económicas – e à promoção de uma relação 
mais integrada entre a manutenção da paz e 
a consolidação da paz; promover uma 
relação mais estruturada entre a CCP, a 
Direcção para questões internacionais e 
multilaterais do Serviço Europeu para a 
Acção Externa (SEAE), nomeadamente a 
sua Direcção para a prevenção de 
conflitos e política de segurança, e a 
AGNU, o CSNU e o Conselho Económico 
e Social, com vista a criar uma maior 
sinergia entre a manutenção da paz e a 
consolidação da paz e as acções de 
desenvolvimento no terreno;  procurar 
formas de reforçar o papel consultivo da 
CCP junto do CSNU, ao qual presta contas, 
de melhorar a cooperação da CCP com o 
Gabinete de Apoio à Consolidação da Paz 
(GACP) e de reforçar as ligações com as 
organizações regionais e as IFI,

Or. en

Alteração 80
María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea k)

Proposta de resolução Alteração

(k) Contribuir para a criação de condições 
para que a arquitectura de consolidação da 
paz das Nações Unidas corresponda às 
expectativas que acompanharam o seu 
estabelecimento, através da aplicação das 
recomendações do processo de revisão da 
CCP, tendo igualmente como objectivo 
melhorar a eficácia da CCP; apoiar a 
emergência de uma sólida arquitectura 
global de consolidação da paz com base 
numa parceria entre os países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, 
atribuindo, simultaneamente, particular 

(k) Contribuir para a criação de condições 
para que a arquitectura de consolidação da 
paz das Nações Unidas corresponda às 
expectativas que acompanharam o seu 
estabelecimento, através da aplicação das 
recomendações do processo de revisão da 
CCP, tendo igualmente como objectivo 
melhorar a eficácia da CCP; apoiar a 
emergência de uma sólida arquitectura 
global de consolidação da paz com base 
numa parceria entre os países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, 
atribuindo, simultaneamente, particular 
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atenção à melhoria da prestação no terreno, 
ao reforço das relações com as IFI – a fim 
de criar emprego e de abordar as questões 
económicas – e à promoção de uma relação 
mais integrada entre a manutenção da paz e 
a consolidação da paz; promover uma 
relação mais estruturada entre a CCP e a 
AGNU, o CSNU e o Conselho Económico 
e Social, com vista a criar uma maior 
sinergia entre a manutenção da paz e a 
consolidação da paz e as acções de 
desenvolvimento no terreno;  procurar 
formas de reforçar o papel consultivo da 
CCP junto do CSNU, ao qual presta contas, 
de melhorar a cooperação da CCP com o 
Gabinete de Apoio à Consolidação da Paz 
(GACP) e de reforçar as ligações com as 
organizações regionais e as IFI,

atenção à melhoria da prestação no terreno, 
ao reforço das relações com as IFI – a fim 
de criar emprego e de abordar as questões 
económicas – e à promoção de uma relação 
mais integrada entre a manutenção da paz e 
a consolidação da paz; promover uma 
relação mais estruturada entre a CCP e a 
AGNU, o CSNU e o Conselho Económico 
e Social, com vista a criar uma maior 
sinergia entre a manutenção da paz e a 
consolidação da paz e as acções de 
desenvolvimento no terreno;  procurar 
formas de reforçar o papel consultivo da 
CCP junto do CSNU, ao qual presta contas, 
de melhorar a cooperação da CCP com o 
Gabinete de Apoio à Consolidação da Paz 
(GACP) e de reforçar as ligações com as 
organizações regionais e as IFI; além 
disso, destaca a necessidade de melhorar 
a pareceria existente entre a Comissão 
para a Consolidação da Paz da ONU e a 
Parceria de Consolidação da Paz da UE 
através de uma abordagem de sentido
ascendente em relação à resolução de 
conflitos que tenha em consideração as 
actividades de actores não estatais no 
processo de consolidação da paz,

Or. en

Alteração 81
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea k-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(k-A) Prosseguir os esforços no sentido de 
explorar o potencial da Comissão para a 
Consolidação da Paz através de um elo 
reforçado com a zona de intervenção, por 
forma a maximizar os pontos de entrada 
distintivos das equipas da Comissão em 
referência e da ONU no terreno, que 
poderiam beneficiar da sua orientação 
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estratégica e do seu peso político, 
nomeadamente em relação ao reforço 
institucional, 

Or. en

Alteração 82
Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 1 – parágrafo 7

Proposta de resolução Alteração

Desarmamento e não proliferação 
nucleares, revisão do TNP, luta contra o 
terrorismo

Desarmamento, não proliferação e 
segurança nucleares, revisão do TNP, 

Or. en

Alteração 83
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 1 – parágrafo 7

Proposta de resolução Alteração

Desarmamento e não proliferação 
nucleares, revisão do TNP, luta contra o 
terrorismo

Desarmamento e não proliferação 
nucleares, reforma da AIEA, revisão do 
TNP, luta contra o terrorismo e crime 
organizado

Or. en

Alteração 84
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea -l-A) (nova)
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Proposta de resolução Alteração

(-l-A) Em consequência da catástrofe 
nuclear no Japão, reformar cabalmente a 
AIEA pondo termo à sua função dupla de 
controlo da utilização da energia atómica 
a par da sua promoção e limitar as 
responsabilidades da AIEA em relação à 
supervisão do sector da energia atómica, 
bem como garantir a observância do 
Tratado de Não Proliferação (TNP); além 
disso, recomendar que, a partir de agora, 
as normas de segurança sejam definidas e 
controladas pela Organização Mundial de 
Saúde; requerer aos Estados-Membros
que satisfaçam legalmente essas normas e 
dotar a OMS dos recursos humanos 
necessários para missões adicionais,

Or. en

Alteração 85
Marietje Schaake, Frieda Brepoels, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea -l-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

Justiça Penal Internacional
(-l-A) Considerar como prioridade da UE 
o reforço do sistema de justiça penal a 
nível internacional, promover a 
responsabilização democrática e pôr 
termo à impunidade, promover o 
importante trabalho do TPI enquanto 
única instituição judicial independente 
permanente com jurisdição em relação 
aos crimes mais graves de relevância 
internacional, abrangendo genocídio, 
crimes contra a humanidade e crimes de 
guerra; encorajar um elo forte e estreito 
entre o TPI e a ONU, em conformidade 
com o disposto no n.º 2 do Estatuto de 
Roma, e incentivar a ratificação global do 
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Estatuto de Roma,

Or. en

Alteração 86
Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea l)

Proposta de resolução Alteração

(l) Promover a aplicação das 
recomendações da revisão de 2010 do 
TNP, em particular para construir um 
mundo mais seguro para todos e alcançar 
a paz e a segurança num mundo sem 
armas nucleares, para aumentar a 
transparência a fim de incrementar a 
confiança mútua, para acelerar a 
realização de progressos genuínos no 
sentido do desarmamento nuclear, para 
tomar medidas efectivas em matéria de 
desarmamento nuclear coerentes com os 
princípios fundamentais da transparência, 
da verificação e da irreversibilidade, para 
encorajar os Estados detentores de armas 
nucleares a apresentarem relatórios 
regulares sobre o cumprimento dos seus 
compromissos e para analisar a aplicação,

l) Promover a aplicação das 
recomendações da revisão de 2010 do 
TNP, em particular para acelerar a 
realização de progressos genuínos no 
sentido do desarmamento nuclear, para 
tomar medidas efectivas em matéria de 
desarmamento nuclear coerentes com os 
princípios fundamentais da transparência, 
da verificação e da irreversibilidade, para 
encorajar os Estados detentores de armas 
nucleares a apresentarem relatórios 
regulares sobre o cumprimento dos seus 
compromissos e para analisar a aplicação; 
adoptar iniciativas para revitalizar a 
Conferência sobre Desarmamento e criar 
conferências especializadas a nível 
multilateral em matéria de desarmamento 
para abordar o controlo específico de 
armamento nuclear e medidas de 
desarmamento abertas a Estados 
interessados,

Or. en

Alteração 87
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea l)
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Proposta de resolução Alteração

(l) Promover a aplicação das 
recomendações da revisão de 2010 do 
TNP, em particular para construir um 
mundo mais seguro para todos e alcançar a 
paz e a segurança num mundo sem armas 
nucleares, para aumentar a transparência a 
fim de incrementar a confiança mútua, para 
acelerar a realização de progressos 
genuínos no sentido do desarmamento 
nuclear, para tomar medidas efectivas em 
matéria de desarmamento nuclear 
coerentes com os princípios fundamentais 
da transparência, da verificação e da 
irreversibilidade, para encorajar os Estados 
detentores de armas nucleares a 
apresentarem relatórios regulares sobre o 
cumprimento dos seus compromissos e 
para analisar a aplicação,

(l) Promover a aplicação das 
recomendações da revisão de 2010 do 
TNP, em particular para construir um 
mundo mais seguro para todos e alcançar a 
paz e a segurança num mundo sem armas 
nucleares, através da plena 
implementação sem demora das 22 acções 
específicas em prol do desarmamento 
nuclear total constantes do documento 
final, do apoio a Estados da UE 
detentores de armas nucleares para 
adoptarem mais medidas de 
desarmamento nuclear e comunicarem, 
tal como acordado na acção 5, esses 
esforços ao Comité de Preparação em 
2014, através de um apelo aos 
Estados-Membros da UE, aos EUA e à 
Rússia para que criem uma zona livre de 
armas nucleares na Europa, mercê 
nomeadamente da retirada das armas 
nucleares tácticas dos EUA do território 
europeu e da mesma categoria de armas 
da parte ocidental da Rússia, e através de 
um apelo ao Secretário-Geral da ONU e 
aos co-patrocinadores da Resolução 1995 
sobre o Médio Oriente para que 
convoquem uma conferência sobre uma 
região do Médio Oriente livre de armas 
nucleares e de todas as outras armas de 
destruição maciça em 2012, tal como 
previamente acordado, para aumentar a 
transparência a fim de incrementar a 
confiança mútua, para acelerar a realização 
de progressos genuínos no sentido do 
desarmamento nuclear, para tomar medidas 
efectivas em matéria de desarmamento 
nuclear coerentes com os princípios 
fundamentais da transparência, da 
verificação e da irreversibilidade, para 
encorajar os Estados detentores de armas 
nucleares a apresentarem relatórios 
regulares sobre o cumprimento dos seus 
compromissos e para analisar a aplicação,

Or. en
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Alteração 88
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea l)

Proposta de resolução Alteração

(l) Promover a aplicação das 
recomendações da revisão de 2010 do 
TNP, em particular para construir um 
mundo mais seguro para todos e alcançar a 
paz e a segurança num mundo sem armas 
nucleares, para aumentar a transparência a 
fim de incrementar a confiança mútua, para 
acelerar a realização de progressos 
genuínos no sentido do desarmamento 
nuclear, para tomar medidas efectivas em 
matéria de desarmamento nuclear 
coerentes com os princípios fundamentais 
da transparência, da verificação e da 
irreversibilidade, para encorajar os Estados 
detentores de armas nucleares a 
apresentarem relatórios regulares sobre o 
cumprimento dos seus compromissos e 
para analisar a aplicação,

(l) Promover a aplicação das 
recomendações da revisão de 2010 do 
TNP, em particular para construir um 
mundo mais seguro para todos e -
enquanto objectivo a mais longo prazo -
alcançar a paz e a segurança num mundo 
sem armas nucleares, para aumentar a 
transparência a fim de incrementar a 
confiança mútua, para acelerar a realização 
de progressos genuínos no sentido do 
desarmamento nuclear, para tomar medidas 
efectivas em matéria de desarmamento 
nuclear coerentes com os princípios 
fundamentais da transparência, da 
verificação e da irreversibilidade, para 
encorajar os Estados detentores de armas 
nucleares a apresentarem relatórios 
regulares sobre o cumprimento dos seus 
compromissos e para analisar a aplicação,

Or. en

Alteração 89
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea l)

Proposta de resolução Alteração

(l) Promover a aplicação das 
recomendações da revisão de 2010 do 
TNP, em particular para construir um 
mundo mais seguro para todos e alcançar a 
paz e a segurança num mundo sem armas 
nucleares, para aumentar a transparência a 

(l) Promover a aplicação das 
recomendações da revisão de 2010 do 
TNP, em particular para construir um 
mundo mais seguro para todos e alcançar a 
paz e a segurança num mundo sem armas 
nucleares, logo que estejam criadas as 



AM\862533PT.doc 57/76 PE462.624v01-00

PT

fim de incrementar a confiança mútua, para 
acelerar a realização de progressos 
genuínos no sentido do desarmamento 
nuclear, para tomar medidas efectivas em 
matéria de desarmamento nuclear 
coerentes com os princípios fundamentais 
da transparência, da verificação e da 
irreversibilidade, para encorajar os Estados 
detentores de armas nucleares a 
apresentarem relatórios regulares sobre o 
cumprimento dos seus compromissos e 
para analisar a aplicação,

condições, para aumentar a transparência a 
fim de incrementar a confiança mútua, para 
acelerar a realização de progressos 
genuínos no sentido do desarmamento 
nuclear, para tomar medidas efectivas em 
matéria de desarmamento nuclear 
coerentes com os princípios fundamentais 
da transparência, da verificação e da 
irreversibilidade, para encorajar os Estados 
detentores de armas nucleares a 
apresentarem relatórios regulares sobre o 
cumprimento dos seus compromissos e 
para analisar a aplicação,

Or. en

Alteração 90
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea l-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(l-A) Apoiar o compromisso inequívoco 
assumido pelos Estados detentores de 
armas nucleares de eliminarem 
totalmente os seus arsenais nucleares 
para lograr o desarmamento nuclear, em 
conformidade com os compromissos 
assumidos no artigo VI do Tratado de 
Não Proliferação de Armas Nucleares,

Or. en

Alteração 91
Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea m)

Proposta de resolução Alteração

(m) Desenvolver canais e mecanismos de m) Iniciar uma conferência especial de 
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cooperação com os parceiros externos da 
UE, em especial os EUA, no domínio do 
combate ao terrorismo, particularmente 
com vista a implementar a estratégia 
global anti-terrorismo das Nações Unidas, 
através da participação no Grupo 
Roma/Lyon e no Grupo de Acção contra o 
Terrorismo do G8 e do reforço dos 
acordos globais relevantes; empenhar-se 
num diálogo mais eficaz e mais 
estruturado com estes parceiros, quer a 
nível estratégico, quer a nível prático; 
demonstrar liderança e dar o exemplo 
consolidando o respeito dos direitos 
fundamentais e do Estado de direito como 
o núcleo da abordagem da UE ao combate 
ao terrorismo,

revisão do TNP tendo em vista reforçar a 
Convenção sobre Segurança Nuclear que 
deverá extrair ensinamentos da catástrofe 
ocorrida na central nuclear de 
Fukushima,

Or. en

Alteração 92
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea m)

Proposta de resolução Alteração

(m) Desenvolver canais e mecanismos de 
cooperação com os parceiros externos da 
UE, em especial os EUA, no domínio do 
combate ao terrorismo, particularmente 
com vista a implementar a estratégia global 
anti-terrorismo das Nações Unidas, através 
da participação no Grupo Roma/Lyon e no 
Grupo de Acção contra o Terrorismo do 
G8 e do reforço dos acordos globais 
relevantes; empenhar-se num diálogo mais 
eficaz e mais estruturado com estes 
parceiros, quer a nível estratégico, quer a 
nível prático; demonstrar liderança e dar o 
exemplo consolidando o respeito dos 
direitos fundamentais e do Estado de 
direito como o núcleo da abordagem da UE 
ao combate ao terrorismo,

(m) Desenvolver canais e mecanismos de 
cooperação com os parceiros externos da 
UE no domínio do combate ao terrorismo e 
à criminalidade organizada, 
particularmente com vista a implementar a 
estratégia global anti-terrorismo das 
Nações Unidas, através da participação no 
Grupo Roma/Lyon e no Grupo de Acção 
contra o Terrorismo do G8 e do reforço e 
do ajustamento dos acordos globais 
relevantes; empenhar-se num diálogo mais 
eficaz e mais estruturado com estes 
parceiros, quer a nível estratégico, quer a 
nível prático e reconsiderar, neste 
contexto, a necessidade do sistema 
disfuncional da ONU de listas de 
terroristas ; demonstrar liderança e dar o 
exemplo fazendo face a violações dos 
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direitos humanos, incluindo por países da 
OCDE, no tratamento de suspeitos de 
terrorismo e de terroristas, como sejam a 
continuação de detenções extraterritoriais 
e detenções por tempo indefinido sem 
culpa formada, bem como consolidando o 
respeito dos direitos fundamentais e do 
Estado de direito como o núcleo da 
abordagem da UE ao combate ao 
terrorismo,

Or. en

Alteração 93
Francisco José Millán Mon

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea m)

Proposta de resolução Alteração

(m) Desenvolver canais e mecanismos de 
cooperação com os parceiros externos da 
UE, em especial os EUA, no domínio do 
combate ao terrorismo, particularmente 
com vista a implementar a estratégia global 
anti-terrorismo das Nações Unidas, através 
da participação no Grupo Roma/Lyon e no 
Grupo de Acção contra o Terrorismo do 
G8 e do reforço dos acordos globais 
relevantes; empenhar-se num diálogo mais 
eficaz e mais estruturado com estes 
parceiros, quer a nível estratégico, quer a 
nível prático; demonstrar liderança e dar o 
exemplo consolidando o respeito dos 
direitos fundamentais e do Estado de 
direito como o núcleo da abordagem da UE 
ao combate ao terrorismo,

(m) Desenvolver canais e mecanismos de 
cooperação com os parceiros externos da 
UE, em especial os EUA, no domínio do 
combate ao terrorismo, particularmente 
com vista a implementar a estratégia global 
anti-terrorismo das Nações Unidas, através 
da participação no Grupo Roma/Lyon e no 
Grupo de Acção contra o Terrorismo do 
G8 e do reforço dos acordos globais 
relevantes e do aumento dos esforços para 
concluir uma convenção global em 
matéria de terrorismo; empenhar-se num 
diálogo mais eficaz e mais estruturado com 
estes parceiros, quer a nível estratégico, 
quer a nível prático; demonstrar liderança e 
dar o exemplo consolidando o respeito dos 
direitos fundamentais e do Estado de 
direito como o núcleo da abordagem da UE 
ao combate ao terrorismo,

Or. en
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Alteração 94
Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea n)

Proposta de resolução Alteração

(n) Cumprir as promessas feitas na cimeira 
sobre os ODM no que diz respeito à 
reunião dos recursos necessários para a 
concretização das metas até 2015, em 
particular através do cumprimento dos 
compromissos da UE em matéria de ajuda 
oficial ao desenvolvimento; defender 
firmemente um aumento do nível do 
investimento financeiro, a fim de alcançar 
as metas dos ODM e de incrementar e 
reproduzir rapidamente programas e 
políticas inovadores com provas dadas que 
visem o desenvolvimento global e a 
transformação económica e social,

(n) Cumprir as promessas feitas na cimeira 
sobre os ODM no que diz respeito à 
reunião dos recursos necessários para a 
concretização das metas até 2015, em 
particular através do cumprimento dos 
compromissos da UE em matéria de ajuda 
oficial ao desenvolvimento; defender 
firmemente a manutenção do actual nível 
do investimento financeiro, a fim de 
alcançar as metas dos ODM e de conceber
e reproduzir rapidamente programas e 
políticas inovadores com provas dadas que 
visem o desenvolvimento global e a 
transformação económica e social,

Or. de

Alteração 95
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea n)

Proposta de resolução Alteração

(n) Cumprir as promessas feitas na cimeira 
sobre os ODM no que diz respeito à 
reunião dos recursos necessários para a 
concretização das metas até 2015, em 
particular através do cumprimento dos 
compromissos da UE em matéria de ajuda 
oficial ao desenvolvimento; defender 
firmemente um aumento do nível do 
investimento financeiro, a fim de alcançar 
as metas dos ODM e de incrementar e 
reproduzir rapidamente programas e 
políticas inovadores com provas dadas que 
visem o desenvolvimento global e a 

n) Insistir na necessidade de harmonizar 
os esforços dos vários órgãos da ONU, a 
fim de promover de forma mais adequada 
a eficiência e a eficácia das questões 
sociais e ligadas ao desenvolvimento no 
mundo; cumprir as promessas feitas na 
cimeira sobre os ODM no que diz respeito 
à reunião dos recursos necessários para a 
concretização das metas até 2015, em 
particular através do cumprimento dos 
compromissos da UE em matéria de ajuda 
oficial ao desenvolvimento; defender 
firmemente um aumento do nível do 
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transformação económica e social, investimento financeiro, a fim de alcançar 
as metas dos ODM e de incrementar e 
reproduzir rapidamente programas e 
políticas inovadores com provas dadas que 
visem o desenvolvimento global e a 
transformação económica e social,

Or. en

Alteração 96
Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea p)

Proposta de resolução Alteração

(p) Velar por que o SEAE esteja bem 
integrado e coordenado com outros 
organismos internacionais e organizações 
regionais e o seu trabalho de promoção dos 
direitos humanos; assegurar que as 
recomendações, as preocupações e as 
prioridades expressas no seio do sistema 
das Nações Unidas e de outras instituições 
internacionais sejam plena e 
sistematicamente integradas em todos os 
domínios e instrumentos políticos da UE e, 
em particular, no domínio dos direitos 
humanos,

p) Velar por que o SEAE esteja bem 
integrado e coordenado com outros 
organismos internacionais e organizações 
regionais e o seu trabalho de promoção dos 
direitos humanos; assegurar que as 
recomendações e as resoluções adoptadas, 
e as prioridades expressas no seio do 
sistema das Nações Unidas e de outras 
instituições internacionais sejam tidas em 
consideração através do desenvolvimento 
das políticas e instrumentos da UE, em 
particular, no domínio dos direitos 
humanos,

Or. en

Alteração 97
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea p)

Proposta de resolução Alteração

(p) Velar por que o SEAE esteja bem 
integrado e coordenado com outros 
organismos internacionais e organizações 

p) Velar por que o SEAE seja dotado de 
recursos humanos e financeiros 
adequados e esteja bem integrado e 
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regionais e o seu trabalho de promoção dos 
direitos humanos; assegurar que as 
recomendações, as preocupações e as 
prioridades expressas no seio do sistema 
das Nações Unidas e de outras instituições 
internacionais sejam plena e 
sistematicamente integradas em todos os 
domínios e instrumentos políticos da UE e, 
em particular, no domínio dos direitos 
humanos,

coordenado com outros organismos 
internacionais e organizações regionais e o 
seu trabalho de promoção dos direitos 
humanos; assegurar que as recomendações, 
as preocupações e as prioridades expressas 
no seio do sistema das Nações Unidas e de 
outras instituições internacionais sejam 
plena e sistematicamente integradas em 
todos os domínios e instrumentos políticos 
da UE e, em particular, no domínio dos 
direitos humanos,

Or. en

Alteração 98
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea q)

Proposta de resolução Alteração

(q) Preparar e participar activamente na 
revisão do CDH e no seguimento dado a 
essa revisão; abordar a capacidade do 
CDH para responder a situações urgentes 
que envolvam violações graves dos direitos 
humanos, para melhorar a sua competência 
para aplicar as normas internacionais 
existentes e reforçar o seu papel como 
mecanismo de alerta precoce e preventivo 
capaz de hierarquizar prioridades e de agir 
sobre as causas profundas das violações 
dos direitos humanos com o objectivo de 
impedir a escalada das violações dos 
direitos humanos, incluindo através do seu 
apoio ao reforço das capacidades das 
instituições nacionais de defesa dos direitos 
humanos; procurar formas de melhorar o 
processo de eleição do CDH, a fim de 
resolver a questão da qualidade da sua 
composição; desenvolver uma relação de 
trabalho viável entre o CDH e a Terceira 
Comissão e entre o CDH e o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR);

q) Continuar a participar activamente na 
revisão do CDH em Nova Iorque e no seu 
seguimento, reforçar a observância do seu 
mandato; abordar a capacidade do CDH 
para continuar a responder a situações 
urgentes que envolvam violações graves 
dos direitos humanos, como foi 
recentemente o caso da Líbia e da Costa 
do Marfim, para melhorar a sua 
competência para aplicar as normas 
internacionais existentes e reforçar o seu 
papel como mecanismo de alerta precoce e 
preventivo capaz de hierarquizar 
prioridades e de agir sobre as causas 
profundas das violações dos direitos 
humanos com o objectivo de impedir nova
escalada das violações dos direitos 
humanos, incluindo através do seu apoio ao 
reforço das capacidades das instituições 
nacionais de defesa dos direitos humanos; 
procurar formas de melhorar o processo de 
eleição do CDH, a fim de resolver a 
questão da qualidade da sua composição e, 
nesse contexto, apelar à abolição da 
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possibilidade de grupo regionais 
apresentarem uma lista pré-determinada 
de candidatos a membros do UNHRC;  
desenvolver uma relação de trabalho viável 
entre o CDH e a Terceira Comissão e entre 
o CDH e o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos 
(UNHCHR); reitera a sua posição 
segundo a qual a revisão deveria 
preservar a independência do Alto 
Comissariado dos Direitos do Homem 
(ACDH) e opõe-se a quaisquer tentativas 
de alterar o estatuto do ACDH, na medida 
em que tal poderia surtir um impacto 
negativo no financiamento e, 
consequentemente, na sua dependência,

Or. en

Alteração 99
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea q)

Proposta de resolução Alteração

(q) Preparar e participar activamente na 
revisão do CDH e no seguimento dado a 
essa revisão; abordar a capacidade do CDH 
para responder a situações urgentes que 
envolvam violações graves dos direitos 
humanos, para melhorar a sua competência 
para aplicar as normas internacionais 
existentes e reforçar o seu papel como 
mecanismo de alerta precoce e preventivo 
capaz de hierarquizar prioridades e de agir 
sobre as causas profundas das violações 
dos direitos humanos com o objectivo de 
impedir a escalada das violações dos 
direitos humanos, incluindo através do seu 
apoio ao reforço das capacidades das 
instituições nacionais de defesa dos direitos 
humanos; procurar formas de melhorar o 
processo de eleição do CDH, a fim de 
resolver a questão da qualidade da sua 

(q) Continuar a participar activamente na 
revisão do CDH e no seguimento dado a 
essa revisão; abordar a capacidade do CDH 
para responder a situações urgentes que 
envolvam violações graves dos direitos 
humanos, para melhorar a sua competência 
para aplicar as normas internacionais 
existentes e reforçar o seu papel como 
mecanismo de alerta precoce e preventivo 
capaz de hierarquizar prioridades e de agir 
sobre as causas profundas das violações 
dos direitos humanos com o objectivo de 
impedir a escalada das violações dos 
direitos humanos, incluindo através do seu 
apoio ao reforço das capacidades das 
instituições nacionais de defesa dos direitos 
humanos; procurar formas de melhorar o 
processo de eleição do CDH, a fim de 
resolver a questão da qualidade da sua 
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composição; desenvolver uma relação de 
trabalho viável entre o CDH e a Terceira 
Comissão e entre o CDH e o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR);

composição; desenvolver uma relação de 
trabalho viável entre o CDH e a Terceira 
Comissão e entre o CDH e o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR) e fazer face a sinais 
crescentes de divisões entre os Estados 
membros em relação às suas votações no 
CDH,

Or. en

Alteração 100
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea q)

Proposta de resolução Alteração

(q) Preparar e participar activamente na 
revisão do CDH e no seguimento dado a 
essa revisão; abordar a capacidade do CDH 
para responder a situações urgentes que 
envolvam violações graves dos direitos 
humanos, para melhorar a sua competência 
para aplicar as normas internacionais 
existentes e reforçar o seu papel como 
mecanismo de alerta precoce e preventivo 
capaz de hierarquizar prioridades e de agir 
sobre as causas profundas das violações 
dos direitos humanos com o objectivo de 
impedir a escalada das violações dos 
direitos humanos, incluindo através do seu 
apoio ao reforço das capacidades das 
instituições nacionais de defesa dos direitos 
humanos; procurar formas de melhorar o 
processo de eleição do CDH, a fim de 
resolver a questão da qualidade da sua 
composição; desenvolver uma relação de 
trabalho viável entre o CDH e a Terceira 
Comissão e entre o CDH e o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR);

(q) Preparar e participar activamente na 
revisão do CDH e no seguimento dado a 
essa revisão; abordar a capacidade do CDH 
para responder a situações urgentes que 
envolvam violações graves dos direitos 
humanos, para melhorar a sua competência 
para aplicar as normas internacionais 
existentes e reforçar o seu papel como 
mecanismo de alerta precoce e preventivo 
capaz de hierarquizar prioridades e de agir 
sobre as causas profundas das violações 
dos direitos humanos com o objectivo de 
impedir a escalada das violações dos 
direitos humanos, incluindo através do seu 
apoio ao reforço das capacidades das 
instituições nacionais de defesa dos direitos 
humanos; procurar formas de melhorar o 
processo de eleição do CDH, a fim de 
resolver a questão da qualidade da sua 
composição; desenvolver uma relação de 
trabalho viável entre o CDH e a Terceira 
Comissão e entre o CDH e o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos do Homem (UNHCHR),

Or. en
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Alteração 101
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea q)

Proposta de resolução Alteração

(q) Preparar e participar activamente na 
revisão do CDH e no seguimento dado a 
essa revisão; abordar a capacidade do CDH 
para responder a situações urgentes que 
envolvam violações graves dos direitos 
humanos, para melhorar a sua competência 
para aplicar as normas internacionais 
existentes e reforçar o seu papel como 
mecanismo de alerta precoce e preventivo 
capaz de hierarquizar prioridades e de agir 
sobre as causas profundas das violações 
dos direitos humanos com o objectivo de 
impedir a escalada das violações dos 
direitos humanos, incluindo através do seu 
apoio ao reforço das capacidades das 
instituições nacionais de defesa dos direitos 
humanos; procurar formas de melhorar o 
processo de eleição do CDH, a fim de 
resolver a questão da qualidade da sua 
composição; desenvolver uma relação de 
trabalho viável entre o CDH e a Terceira 
Comissão e entre o CDH e o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR);

(q) Preparar e participar activamente na 
revisão do CDH e no seguimento dado a 
essa revisão; abordar a capacidade do CDH 
para responder a situações urgentes que 
envolvam violações graves dos direitos 
humanos, para melhorar a sua competência 
para aplicar as normas internacionais 
existentes e reforçar o seu papel como 
mecanismo de alerta precoce e preventivo 
capaz de hierarquizar prioridades e de agir 
sobre as causas profundas das violações 
dos direitos humanos com o objectivo de 
impedir a escalada das violações dos 
direitos humanos, incluindo através do seu 
apoio ao reforço das capacidades das 
instituições nacionais de defesa dos direitos 
humanos; procurar formas de melhorar o 
processo de eleição do CDH, a fim de 
resolver a questão da qualidade da sua 
composição; desenvolver uma relação de 
trabalho viável entre o CDH e a Terceira 
Comissão e entre o CDH e o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR); aplaudir a decisão 
da Assembleia-Geral de 1 de Março de 
2011, mediante adopção do documento 
GA/11050, de suspender a Líbia de 
membro do CDH da ONU,

Or. en

Alteração 102
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea q)
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Proposta de resolução Alteração

(q) Preparar e participar activamente na 
revisão do CDH e no seguimento dado a 
essa revisão; abordar a capacidade do CDH 
para responder a situações urgentes que 
envolvam violações graves dos direitos 
humanos, para melhorar a sua competência 
para aplicar as normas internacionais 
existentes e reforçar o seu papel como 
mecanismo de alerta precoce e preventivo 
capaz de hierarquizar prioridades e de agir 
sobre as causas profundas das violações 
dos direitos humanos com o objectivo de 
impedir a escalada das violações dos 
direitos humanos, incluindo através do seu 
apoio ao reforço das capacidades das 
instituições nacionais de defesa dos direitos 
humanos; procurar formas de melhorar o 
processo de eleição do CDH, a fim de 
resolver a questão da qualidade da sua 
composição; desenvolver uma relação de 
trabalho viável entre o CDH e a Terceira 
Comissão e entre o CDH e o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR);

(q) Preparar e participar activamente na 
revisão do CDH e no seguimento dado a 
essa revisão; abordar a capacidade do CDH 
para responder a situações urgentes que 
envolvam violações graves dos direitos 
humanos, para melhorar a sua competência 
para aplicar as normas internacionais 
existentes e reforçar o seu papel como 
mecanismo de alerta precoce e preventivo 
capaz de hierarquizar prioridades e de agir 
sobre as causas profundas das violações 
dos direitos humanos com o objectivo de 
impedir a escalada das violações dos 
direitos humanos, incluindo através do seu 
apoio ao reforço das capacidades das 
instituições nacionais de defesa dos direitos 
humanos; procurar formas de melhorar o 
processo de eleição do CDH, a fim de 
resolver a questão da qualidade da sua 
composição; considerar a definição de 
critérios claros de adesão ao CDH da 
ONU, a fim de evitar que países em que as 
violações dos direitos humanos sejam 
frequentes e disseminadas se tornem 
membros deste Conselho; desenvolver 
uma relação de trabalho viável entre o 
CDH e a Terceira Comissão e entre o CDH 
e o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR),

Or. en

Alteração 103
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea q-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(q-A) Redobrar os esforços para fazer do 
CDH da ONU um mecanismo preventivo 
de alerta precoce e não um organismo de 
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reacção e para utilizar os procedimentos 
espaciais para este efeito,

Or. en

Alteração 104
Boris Zala, Marek Siwiec

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea q-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(q-A) Lograr uma posição comum para a 
Conferência de Revisão de Durban (a 
chamada "Durban 3") agendada para 
Setembro de 2011, a fim de evidenciar a 
determinação e a capacidade dos 
Estados-Membros em intervirem em 
uníssono nos fóruns mundiais, afirmar a 
influência da UE no quadro da ONU e 
reafirmar o seu empenho em combater o 
racismo, a xenofobia e a intolerância de 
forma equilibrada e não discriminatória,

Or. en

Alteração 105
Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea r)

Proposta de resolução Alteração

(r) Prosseguir os esforços desenvolvidos no 
âmbito da Terceira Comissão da AGNU no 
que diz respeito a um grande número de 
resoluções, em particular sobre temas 
como o apelo a uma moratória à aplicação 
da pena de morte, que foi apoiada por mais 
países, os direitos das crianças, a 
intolerância religiosa e a abolição da 
tortura,

r) Prosseguir os esforços desenvolvidos no 
âmbito da Terceira Comissão da AGNU no 
que diz respeito a um grande número de 
resoluções, em particular sobre temas 
como o apelo a uma moratória à aplicação 
da pena de morte, que foi apoiada por mais 
países, os direitos das crianças, as 
minorias nacionais e linguísticas, a 
intolerância religiosa, bem como a abolição 
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da tortura,

Or. en

Alteração 106
Marietje Schaake

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea r)

Proposta de resolução Alteração

(r) Prosseguir os esforços desenvolvidos no 
âmbito da Terceira Comissão da AGNU no 
que diz respeito a um grande número de 
resoluções, em particular sobre temas 
como o apelo a uma moratória à aplicação 
da pena de morte, que foi apoiada por mais 
países, os direitos das crianças, a 
intolerância religiosa e a abolição da 
tortura,

r) Prosseguir os esforços desenvolvidos no 
âmbito da Terceira Comissão da AGNU no 
que diz respeito a um grande número de 
resoluções, em particular sobre temas 
como o apelo a uma moratória à aplicação 
da pena de morte, que foi apoiada por mais 
países, os direitos das crianças, a liberdade 
de expressão e a liberdade de imprensa, a 
intolerância religiosa, a abolição da tortura 
e as resoluções específicas por país sobre 
a Birmânia/Myanmar, Coreia do Norte e 
Irão,

Or. en

Alteração 107
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea r)

Proposta de resolução Alteração

(r) Prosseguir os esforços desenvolvidos no 
âmbito da Terceira Comissão da AGNU no 
que diz respeito a um grande número de 
resoluções, em particular sobre temas 
como o apelo a uma moratória à aplicação 
da pena de morte, que foi apoiada por mais 
países, os direitos das crianças, a 
intolerância religiosa e a abolição da 
tortura,

r) Prosseguir os esforços desenvolvidos no 
âmbito da Terceira Comissão da AGNU no 
que diz respeito a um grande número de 
resoluções, em particular sobre temas 
como o apelo a uma moratória à aplicação 
da pena de morte, que foi apoiada por mais 
países, os direitos das crianças e a 
intolerância religiosa, apoiar todos os 
esforços visando a erradicação da tortura 
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e, em particular, encorajar a adopção do 
Protocolo Facultativo à Convenção das 
Nações Unidas contra a Tortura e a 
abolição da tortura,

Or. en

Alteração 108
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea r-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(r-A) Prosseguir os esforços a nível 
internacional para assegurar que todos os 
direitos humanos sejam considerados 
universais, indivisíveis, interdependentes e 
inter-relacionados; neste contexto, 
consagrar esforços para proibir o conceito 
não definido de "valores tradicionais da 
humanidade", que é de molde a 
comprometer as normas consagradas no 
direito internacional em matéria de 
direitos humanos e que poderia ser 
conducente à justificação inaceitável de 
violações dos direitos humanos que 
constituem o resultado de valores, normas 
ou práticas tradicionais,

Or. en

Alteração 109
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea s)

Proposta de resolução Alteração

(s) Apoiar a capacidade, a 
responsabilização e a eficácia da 
ONU Mulheres para que possa coordenar 

s) Apoiar o financiamento através de 
autorizações orçamentais específicas e a 
capacidade, a responsabilização e a 
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mais eficazmente as actividades relevantes, 
incorporar uma perspectiva de género em 
todas as políticas das Nações Unidas e criar 
coerências/sinergias institucionais; 
concentrar esforços, incluindo através da
contribuição para a melhoria do 
planeamento estratégico, na aplicação da 
Resolução 1325 do CSNU, em especial no 
que diz respeito à presença das mulheres 
nas conversações de paz, permitindo-lhes 
assim tornarem-se mediadoras, 
aumentarem as suas competências e 
adquirirem poder como decisoras e, de um 
modo geral, serem associadas ao 
desenvolvimento,

eficácia da ONU Mulheres para que possa 
coordenar mais eficazmente as actividades 
relevantes, incorporar uma perspectiva de 
género em todas as políticas das Nações 
Unidas e criar coerências/sinergias 
institucionais; concentrar esforços, 
incluindo através da contribuição para a 
melhoria do planeamento estratégico, na 
aplicação da Resolução 1325 do CSNU, 
em especial no que diz respeito à presença 
das mulheres nas conversações de paz, 
permitindo-lhes assim tornarem-se 
mediadoras, aumentarem as suas 
competências e adquirirem poder como 
decisoras e, de um modo geral, serem 
associadas ao desenvolvimento,

Or. en

Alteração 110
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea s-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(s-A) Definir uma estratégia em relação a 
países que recusem cooperar totalmente 
com os mecanismos das Nações Unidas e 
autorizar o acesso sem reservas dos 
peritos independentes e relatores especiais 
da ONU aos seus territórios e a não 
dificultar o seu trabalho; envidar esforços 
para manter a independência dos 
procedimentos especiais,

Or. en

Alteração 111
Nicole Sinclaire

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea s-A) (nova)
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Proposta de resolução Alteração

(s-A) Conferir a mais elevada prioridade 
política e diplomática - e, 
consequentemente, conferir apoio 
máximo - através dos vários fóruns 
bilaterais e multilaterais em que a UE é 
um parceiro activo, a todas as iniciativas 
destinadas a: 
– criar uma moratória mundial em 
relação à mutilação genital feminina,
– despenalizar a homossexualidade a 
nível mundial,

Or. en

Alteração 112
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 1 – parágrafo 12

Proposta de resolução Alteração

Alterações climáticas Ambiente e alterações climáticas

Or. en

Alteração 113
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea -t-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(-t-A) Reconhecer a necessidade de 
transição para um mundo sustentável pós-
carbono e com eficiência energética sem 
recurso à energia nuclear,

Or. en
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Alteração 114
Barbara Lochbihler

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea t)

Proposta de resolução Alteração

(t) Assumir um papel de liderança no 
domínio da gestão global do clima e da 
cooperação internacional em matéria de 
alterações climáticas, concentrar a atenção 
numa cooperação política forte com países 
terceiros e desenvolver um diálogo com 
outros actores fundamentais, como os 
Estados Unidos, a Rússia, as potências 
emergentes (China, Brasil, Índia) e os 
países em desenvolvimento, atendendo a 
que as alterações climáticas se tornaram 
um elemento essencial das relações 
internacionais e uma ameaça importante 
para a consecução dos ODM; estabelecer 
bases sólidas para as negociações da 
próxima conferência, que terá lugar no 
final de 2011 na África do Sul (COP17); 
cooperar mais estrategicamente e 
corresponder melhor às necessidades dos 
países terceiros; contribuir para uma 
arquitectura institucional que seja 
inclusiva, transparente, equitativa e que 
possibilite uma representação equilibrada 
quer dos países desenvolvidos, quer dos 
países em desenvolvimento nos 
organismos de governação relevantes,

t) Assumir um papel de liderança no 
domínio da gestão global do clima e da 
cooperação internacional em matéria de 
alterações climáticas, concentrar a atenção 
numa cooperação política forte com países 
terceiros e desenvolver um diálogo com 
outros actores fundamentais, como os 
Estados Unidos, a Rússia, as potências 
emergentes (China, Brasil, Índia) e os 
países em desenvolvimento, atendendo a 
que as alterações climáticas se tornaram 
um elemento essencial das relações 
internacionais e uma ameaça importante 
para a consecução dos ODM; estabelecer 
bases sólidas para as negociações da 
próxima conferência, que terá lugar no 
final de 2011 na África do Sul (COP17); 
iniciar um debate sobre a definição 
jurídica do conceito de "refugiado 
climático" aludindo a pessoas obrigadas a 
abandonar as suas casas e a procurar 
refúgio noutros países em consequência 
das alterações climáticas, o que ainda não 
é reconhecido no direito internacional 
nem em nenhuma convenção 
internacional de carácter vinculativo; 
cooperar mais estrategicamente e 
corresponder melhor às necessidades dos 
países terceiros; contribuir para uma 
arquitectura institucional que seja 
inclusiva, transparente, equitativa e que 
possibilite uma representação equilibrada 
quer dos países desenvolvidos, quer dos 
países em desenvolvimento nos 
organismos de governação relevantes,

Or. en
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Alteração 115
Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea t)

Proposta de resolução Alteração

(t) Assumir um papel de liderança no 
domínio da gestão global do clima e da 
cooperação internacional em matéria de 
alterações climáticas, concentrar a atenção 
numa cooperação política forte com países 
terceiros e desenvolver um diálogo com 
outros actores fundamentais, como os 
Estados Unidos, a Rússia, as potências 
emergentes (China, Brasil, Índia) e os 
países em desenvolvimento, atendendo a 
que as alterações climáticas se tornaram 
um elemento essencial das relações 
internacionais e uma ameaça importante 
para a consecução dos ODM; estabelecer 
bases sólidas para as negociações da 
próxima conferência, que terá lugar no 
final de 2011 na África do Sul (COP17); 
cooperar mais estrategicamente e 
corresponder melhor às necessidades dos 
países terceiros; contribuir para uma 
arquitectura institucional que seja 
inclusiva, transparente, equitativa e que 
possibilite uma representação equilibrada 
quer dos países desenvolvidos, quer dos 
países em desenvolvimento nos 
organismos de governação relevantes,

t) Assumir um papel de liderança no 
domínio da gestão global do clima e da 
cooperação internacional em matéria de 
alterações climáticas, concentrar a atenção 
numa cooperação política forte com países 
terceiros e desenvolver um diálogo com 
outros actores fundamentais, como os 
Estados Unidos, a Rússia, as potências 
emergentes (China, Brasil, Índia) e os 
países em desenvolvimento, atendendo a 
que as alterações climáticas se tornaram 
um elemento essencial das relações 
internacionais e uma ameaça importante 
para a consecução dos ODM; estabelecer 
bases sólidas para as negociações da 
próxima conferência, que terá lugar no 
final de 2011 na África do Sul (COP17) 
com base nos bons progressos efectuados 
na COP16, em Cancún e tendo em conta 
os ensinamentos extraídos dos resultados 
insatisfatórios da COP15, em Copenhaga;
cooperar mais estrategicamente e 
corresponder melhor às necessidades dos 
países terceiros desenvolvendo as 
capacidades do SEAE para forjar uma 
diplomacia do clima; contribuir para uma 
arquitectura institucional que seja 
inclusiva, transparente, equitativa e que 
possibilite uma representação equilibrada 
quer dos países desenvolvidos, quer dos 
países em desenvolvimento nos 
organismos de governação relevantes,

Or. en
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Alteração 116
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea t-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

(t-A) Promover uma legitimidade judicial 
oficial do conceito "refugiado climático" 
destinado a descrever pessoas que são 
forçadas a abandonar as suas casas e a 
procurar refúgio noutros países em 
consequência das alterações climáticas, o 
que ainda não é reconhecido no direito 
internacional nem em nenhuma 
convenção internacional de carácter 
vinculativo embora os refugiados 
climáticos possam receber protecção 
mediante uma aplicação mais lata das 
convenções internacionais existentes 
mediante o princípio da obrigação que 
incumbe aos Estados de salvaguardarem 
o respeito pelos direitos humanos de todos 
em caso de catástrofe; apoiar uma 
participação activa da Comissão no 
debate em curso sobre "Lacunas de 
Protecção e Respostas" lançado pelo Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados no quadro do Diálogo do Alto 
Comissariado sobre os Desafios de 
Protecção 2010, que visa a melhoria do 
actual quadro internacional de protecção 
das pessoas deslocadas à força e dos 
apátridas,

Or. en

Alteração 117
Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 1 – parágrafo 13
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Proposta de resolução Alteração

Recomendações finais Representação dos cidadãos e democracia 
global

Or. en

Alteração 118
Kinga Gál

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea u)

Proposta de resolução Alteração

(u) Promover um debate sobre o papel dos 
parlamentos e das assembleias regionais no 
sistema das Nações Unidas, o qual deverá 
constar da agenda da 66.ª Sessão da 
AGNU, e promover a interacção entre os 
governos e os parlamentos nas questões 
globais;

u) Promover um debate sobre o papel dos 
parlamentos e das assembleias regionais no 
sistema das Nações Unidas, o qual deverá 
constar da agenda da 66.ª Sessão da 
AGNU, bem como o tema da criação de 
uma Assembleia Parlamentar da ONU;
além disso, promover a interacção entre os 
governos e os parlamentos nas questões 
globais;

Or. en

Alteração 119
Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea u)

Proposta de resolução Alteração

(u) Promover um debate sobre o papel dos 
parlamentos e das assembleias regionais no 
sistema das Nações Unidas, o qual deverá 
constar da agenda da 66.ª Sessão da 
AGNU, e promover a interacção entre os 
governos e os parlamentos nas questões 
globais;

(u) Promover um debate sobre o papel dos 
parlamentos e das assembleias regionais no 
sistema das Nações Unidas, o qual deverá 
constar da agenda da 66.ª Sessão da 
AGNU, e promover a interacção entre os 
governos e os parlamentos nas questões 
globais; apoiar a iniciativa de criação de 
um parlamento mundial eleito pela 
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população mundial proposta no Fórum 
Social Mundial em Dacar, Senegal;

Or. en

Alteração 120
Jo Leinen, Elmar Brok, Alexander Alvaro, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea u-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(u-A) Preconizar a criação de uma 
Assembleia Parlamentar das Nações 
Unidas (APNU) no seio do sistema da 
ONU, a fim de incrementar o carácter 
democrático, a responsabilização 
democrática e a transparência da 
governação global e de permitir uma 
melhor participação dos cidadãos nas 
actividades da ONU, reconhecendo que 
esta assembleia seria complementar de 
outros órgãos, incluindo a União 
Interparlamentar;

Or. en


