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Alteração 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União procura promover, 
desenvolver e consolidar os valores da 
liberdade, da democracia, do respeito pelos 
direitos humanos, pelas liberdades 
fundamentais, pelos princípios da 
igualdade e do Estado de direito, valores 
em que se baseia, através do diálogo e da 
cooperação com os países terceiros.

(3) A União procura promover, 
desenvolver e consolidar os valores da 
liberdade, da democracia, do respeito pelos 
direitos humanos, pelas liberdades 
fundamentais, pelos princípios da 
igualdade e da diversidade e, 
nomeadamente, a igualdade entre homens 
e mulheres, e do Estado de direito, valores 
em que se baseia, através do diálogo e da 
cooperação com os países terceiros.

Or. en

Alteração 12
Mariya Nedelcheva

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União procura promover, 
desenvolver e consolidar os valores da 
liberdade, da democracia, do respeito pelos 
direitos humanos, pelas liberdades 
fundamentais, pelos princípios da 
igualdade e do Estado de direito, valores 
em que se baseia, através do diálogo e da 
cooperação com os países terceiros.

(3) A União procura promover, 
desenvolver e consolidar os valores da 
liberdade, da democracia, do respeito pelos 
direitos humanos, pelas liberdades 
fundamentais, da promoção dos direitos 
das mulheres, pelos princípios da 
igualdade de género, da não 
discriminação e do Estado de direito, 
valores em que se baseia, através do 
diálogo e da cooperação com os países 
terceiros.

Or. fr
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Alteração 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Nos países parceiros, as mulheres 
enfrentam problemas específicos e são 
vítimas de discriminação, tanto no 
mercado de trabalho como na vida 
pública e privada.

Or. en

Alteração 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No âmbito da Política Europeia de 
Vizinhança, a União oferece aos países 
vizinhos uma relação privilegiada, 
alicerçada num compromisso mútuo para a 
promoção dos valores da democracia e dos 
direitos humanos, do Estado de direito, da 
boa governação e dos princípios da 
economia de mercado e do 
desenvolvimento sustentável.

(5) No âmbito da Política Europeia de 
Vizinhança, a União oferece aos países 
vizinhos uma relação privilegiada, 
alicerçada num compromisso mútuo para a 
promoção dos valores da democracia, da 
igualdade entre homens e mulheres e dos 
direitos humanos, do Estado de direito, da 
boa governação e dos princípios da 
economia de mercado e do 
desenvolvimento sustentável.

Or. en

Alteração 15
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) No âmbito da Política Europeia de 
Vizinhança, a União oferece aos países 
vizinhos uma relação privilegiada, 
alicerçada num compromisso mútuo para a 
promoção dos valores da democracia e dos 
direitos humanos, do Estado de direito, da 
boa governação e dos princípios da 
economia de mercado e do 
desenvolvimento sustentável.

(5) No âmbito da Política Europeia de 
Vizinhança, a União oferece aos países 
vizinhos uma relação privilegiada,
alicerçada num compromisso mútuo para a 
promoção dos valores da democracia, dos 
direitos humanos, incluindo mulheres e 
homens, do Estado de direito, da boa 
governação e dos princípios da igualdade 
de género e do desenvolvimento 
sustentável.

Or. en

Alteração 16
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os objetivos e ações específicos de 
programação em matéria de igualdade de 
género e luta contra a discriminação 
devem beneficiar de apoio ao abrigo do 
presente regulamento. Além disso, o 
objetivo igualdade de género e luta contra 
a discriminação deve ser integrado, como 
objetivo transversal, em todas as ações 
empreendidas no âmbito do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 17
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) A Estratégia Conjunta África-UE é
relevante para as relações com os países 
vizinhos mediterrânicos do Norte de 
África.

(14) A Estratégia Conjunta África-UE e o 
Quadro de Ação de Istambul são 
relevantes para as relações com os países 
vizinhos mediterrânicos do Norte de 
África.

Or. en

Alteração 18
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O apoio externo da União Europeia 
tem necessidades crescentes de 
financiamento, mas a situação económica 
e orçamental da União limita os recursos 
disponíveis para esse efeito. Por 
conseguinte, a Comissão deve procurar 
uma utilização mais eficaz dos recursos 
disponíveis, mediante a utilização de 
instrumentos financeiros com efeito de 
alavanca. O efeito poderá ser aumentado se 
for permitida a utilização e a reutilização 
dos fundos investidos e gerados pelos 
instrumentos financeiros.

(19) O apoio externo da União Europeia 
tem necessidades crescentes de 
financiamento, mas a atual crise de 
austeridade económica e orçamental da 
União limita os recursos disponíveis para 
esse efeito. Por conseguinte, a Comissão 
deve procurar uma utilização mais eficaz e 
prática dos recursos disponíveis, mediante 
a utilização de instrumentos financeiros 
com efeito de alavanca. O efeito poderá ser 
aumentado se for permitida a utilização e a 
reutilização dos fundos investidos e 
gerados pelos instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A igualdade de género e a luta contra (21) A igualdade de género e a luta contra 
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a discriminação deve ser um objetivo 
transversal em todas as ações 
empreendidas no âmbito do presente 
regulamento.

a discriminação deve ser um objetivo 
transversal em todas as ações e políticas
empreendidas no âmbito do presente 
regulamento. A posição e o papel das 
mulheres devem ser igualmente 
promovidos através de medidas e 
programas especiais.

Or. en

Alteração 20
Mariya Nedelcheva

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A igualdade de género e a luta contra 
a discriminação deve ser um objetivo 
transversal em todas as ações 
empreendidas no âmbito do presente 
regulamento.

(21) A igualdade de género deve ser um 
objetivo transversal em todas as ações 
empreendidas no âmbito do presente 
regulamento, devendo refletir-se na 
promoção dos direitos das mulheres e no 
combate à violência contra as mulheres e 
à discriminação em razão do género. Com 
vista à melhoria do estatuto das mulheres 
nos países parceiros, a União Europeia e 
os Estados-Membros devem prestar 
especial atenção a todas as medidas que 
melhorem e promovam o papel das 
mulheres nas posições de tomada de 
decisão política e económica, bem como 
na sociedade civil.  

Or. fr

Alteração 21
Barbara Matera

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) A igualdade de género e a luta contra 
a discriminação deve ser um objetivo 
transversal em todas as ações 
empreendidas no âmbito do presente 
regulamento.

(21) A igualdade de género e a luta contra 
a discriminação deve ser um objetivo 
transversal em todas as ações 
empreendidas no âmbito do presente 
regulamento, no que respeita aos 
processos de transição democrática nos 
países parceiros e com o objetivo especial 
de aumentar o envolvimento das mulheres 
nos processos políticos aos níveis 
nacional, regional e local, com vista ao 
reforço do papel da mulher no processo 
político nos países abrangidos pela 
política de vizinhança e à adoção de 
medidas que ponham fim às 
desigualdades de que as mulheres são 
vítimas.

Or. it

Alteração 22
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) As mudanças em curso nos países 
abrangidos pela Política Europeia de 
Vizinhança no Norte de África e no 
Médio Oriente devem contribuir para o 
fim da discriminação das mulheres e para 
a sua plena participação na sociedade em 
condições de igualdade com os homens. A 
União está empenhada numa oposição 
firme ao uso de violência sexual e à 
intimidação e perseguição das mulheres, 
nomeadamente no que se refere aos 
problemas específicos do tráfico de seres 
humanos e da mutilação genital feminina.
A União coloca no topo da sua agenda a 
necessidade de pôr fim à discriminação e 
perseguição de lésbicas, gays, bissexuais e 
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transexuais (LGBT) na região abrangida 
pela Política Europeia de Vizinhança, 
pelo que os países que revelam atitudes 
discriminatórias contra a comunidade 
LGBT, nomeadamente os países que 
ainda criminalizam a homossexualidade, 
e que recebem apoio financeiro da União 
devem ser sujeitos ao congelamento ou à 
retirada desses mesmos fundos. 

Or. en

Alteração 23
Barbara Matera

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Devem ser promovidos cursos de 
formação nos países parceiros abrangidos 
pela Política Europeia de Vizinhança 
destinados, em especial, às categorias de 
pessoas mais vulneráveis e mais expostas 
ao risco de pobreza, como as mulheres 
idosas e as mães sós, com vista a 
aumentar o seu envolvimento em todas as 
atividades da sociedade, reforçando, 
assim, o papel das mulheres nos processos 
decisórios de natureza política e 
económica, no domínio da educação e no 
mercado de trabalho, contribuindo, assim, 
para a sua genuína emancipação em 
benefício da sociedade no seu todo e das
relações com os principais países 
parceiros.

Or. it

Alteração 24
Mariya Nedelcheva



PE489.392v01-00 10/18 AM\901290PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Nas relações com os seus parceiros em 
todo o mundo, a União está empenhada em 
promover condições de trabalho dignas, 
bem como a ratificação e a aplicação 
efetiva das normas laborais 
internacionalmente reconhecidas e dos 
acordos multilaterais sobre o ambiente.

(22) Nas relações com os seus parceiros em 
todo o mundo, a União está empenhada em 
promover condições de trabalho dignas, 
bem como a ratificação e a aplicação 
efetiva das normas laborais 
internacionalmente reconhecidas e dos 
acordos multilaterais sobre o ambiente.
Deve ser dada especial atenção ao setor 
dos serviços e ao setor informal, nos quais 
as mulheres se encontram muito 
frequentemente empregadas, de modo a 
garantir que os seus direitos sejam 
respeitados e a promover a sua 
participação no mercado de trabalho e 
nas economias nacionais.

Or. fr

Alteração 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As organizações da sociedade civil 
desempenham um papel fundamental na 
melhoria da governação e na definição do 
futuro da boa vizinhança, em cooperação 
com os parlamentos nacionais. As 
mulheres e os jovens devem ser 
efetivamente envolvidos e dar o seu 
contributo neste sentido.

Or. en

Alteração 26
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A promoção dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, do Estado de 
direito e do princípio da igualdade, o 
estabelecimento de uma democracia plena 
e sustentável, a promoção da boa 
governação e o desenvolvimento de uma 
sociedade civil dinâmica, incluindo a 
participação dos parceiros sociais;

(a) A promoção dos direitos humanos e, 
nomeadamente, a promoção dos direitos e 
das liberdades fundamentais das mulheres, 
do Estado de direito, dos princípios da 
igualdade e da diversidade, da igualdade 
entre homens e mulheres, o 
estabelecimento de uma democracia plena 
e sustentável, a promoção da boa 
governação e o desenvolvimento de uma 
sociedade civil dinâmica, incluindo a 
participação dos parceiros sociais;

Or. en

Alteração 27
Mariya Nedelcheva

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A promoção dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, do Estado de 
direito e do princípio da igualdade, o 
estabelecimento de uma democracia plena 
e sustentável, a promoção da boa 
governação e o desenvolvimento de uma 
sociedade civil dinâmica, incluindo a 
participação dos parceiros sociais;

(a) A promoção dos direitos humanos, das 
liberdades fundamentais, dos direitos das 
mulheres e do respeito dos princípios do 
Estado de direito, da igualdade entre 
homens e mulheres e da não 
discriminação, a consolidação da boa 
governação, o estabelecimento de uma 
democracia plena e sustentável e o 
desenvolvimento de uma sociedade civil 
livre, independente, dinâmica e proativa;

Or. fr

Alteração 28
Barbara Matera
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A promoção dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, do Estado de 
direito e do princípio da igualdade, o 
estabelecimento de uma democracia plena 
e sustentável, a promoção da boa
governação e o desenvolvimento de uma 
sociedade civil dinâmica, incluindo a 
participação dos parceiros sociais;

(a) A promoção dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, do Estado de 
direito e do princípio de igualdade, o 
estabelecimento de uma democracia plena 
e sustentável, a promoção da boa 
governação e o desenvolvimento de uma 
sociedade civil dinâmica, incluindo a 
estreita cooperação com os parceiros 
sociais e com as organizações de 
mulheres, de modo a identificar as zonas 
de apoio e cooperação no que se refere à 
execução das políticas relativas à 
igualdade de género nos países parceiros;  

Or. it

Alteração 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea (d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O desenvolvimento sustentável e 
inclusivo, em todos os aspetos, a redução 
da pobreza, nomeadamente através do 
desenvolvimento do setor privado; a 
promoção da coesão económica, social e 
territorial interna, o desenvolvimento rural, 
a ação climática e a capacidade de 
resistência às catástrofes;

(d) O desenvolvimento sustentável e 
inclusivo, em todos os aspetos, a redução 
da pobreza, nomeadamente através do 
desenvolvimento do setor privado; a 
promoção da coesão económica, social e 
territorial interna, o desenvolvimento rural, 
a ação climática, a igualdade entre 
homens e mulheres e a capacidade de 
resistência às catástrofes;

Or. en

Alteração 30
Mikael Gustafsson
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea (d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O desenvolvimento sustentável e 
inclusivo, em todos os aspetos, a redução 
da pobreza, nomeadamente através do 
desenvolvimento do setor privado; a 
promoção da coesão económica, social e 
territorial interna, o desenvolvimento rural, 
a ação climática e a capacidade de 
resistência às catástrofes;

(d) O desenvolvimento sustentável e 
inclusivo, em todos os aspetos, a redução 
da pobreza, nomeadamente através do 
desenvolvimento do setor privado; a 
promoção da coesão económica, social e 
territorial interna, o desenvolvimento rural, 
a ação climática e a capacidade de 
resistência às catástrofes, utilizando 
igualmente indicadores ODM e indícios 
no domínio da capacitação;

Or. en

Alteração 31
Mariya Nedelcheva

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea (d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O desenvolvimento sustentável e 
inclusivo, em todos os aspetos, a redução 
da pobreza, nomeadamente através do 
desenvolvimento do setor privado; a 
promoção da coesão económica, social e 
territorial interna, o desenvolvimento rural, 
a ação climática e a capacidade de 
resistência às catástrofes;

(d) O desenvolvimento sustentável e 
inclusivo, em todos os aspetos, a redução 
da pobreza, nomeadamente através do 
desenvolvimento do setor privado; a 
promoção da coesão económica, social e 
territorial interna, o desenvolvimento rural, 
a ação climática e a capacidade de 
resistência às catástrofes, prestando 
especial atenção à promoção do papel 
desempenhado pelas mulheres nestes 
domínios enquanto gestoras eficazes da 
mudança e do progresso;

Or. fr

Alteração 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O objetivo igualdade de género e luta 
contra a discriminação constitui objetivo 
transversal em todas as ações e políticas 
empreendidas no âmbito do presente 
regulamento. Assim sendo, e para dar 
resposta a tais desafios, os direitos e o 
papel das mulheres devem ser promovidos 
através de medidas e programas especiais.

Or. en

Alteração 33
Franziska Katharina Brantner
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As desigualdades de género devem 
ser abordadas de forma coerente e 
sistemática ao longo das fases de 
programação, execução e avaliação do 
Instrumento da Política Europeia de 
Vizinhança, nomeadamente através de 
ações específicas e da sua integração em 
todas as outras atividades.

Or. en

Alteração 34
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O apoio concedido pela União ao abrigo 
do presente regulamento a cada país 
parceiro será diferenciado quanto à forma e 
ao valor, em função da determinação 
demonstrada pelo país parceiro na 
realização de reformas e dos progressos 
alcançados na aplicação dessas reformas. 
Esta diferenciação deve refletir o nível de 
ambição da parceria desse país com a 
União, os progressos obtidos no 
desenvolvimento de uma democracia plena 
e sustentável, a evolução da realização dos 
objetivos de reforma acordados, as 
necessidades e capacidades do país e o 
impacto potencial do apoio da União.

1. O apoio concedido pela União ao abrigo 
do presente regulamento a cada país
parceiro será diferenciado quanto à forma e 
ao valor, em função da determinação 
demonstrada pelo país parceiro na 
realização de reformas e dos progressos 
alcançados na aplicação dessas reformas. 
Esta diferenciação deve refletir o nível de 
ambição da parceria desse país com a 
União, os progressos obtidos no 
desenvolvimento de uma democracia plena 
e sustentável com base no respeito pelas 
liberdades fundamentais e pelos direitos 
humanos, incluindo homens e mulheres, a 
evolução da realização dos objetivos de 
reforma acordados, as necessidades e 
capacidades do país e o impacto potencial 
do apoio da União.

Or. en

Alteração 35
Mariya Nedelcheva

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio concedido pela União ao abrigo 
do presente regulamento a cada país 
parceiro será diferenciado quanto à forma e 
ao valor, em função da determinação 
demonstrada pelo país parceiro na 
realização de reformas e dos progressos 
alcançados na aplicação dessas reformas. 
Esta diferenciação deve refletir o nível de 
ambição da parceria desse país com a 
União, os progressos obtidos no 
desenvolvimento de uma democracia plena 
e sustentável, a evolução da realização dos 
objetivos de reforma acordados, as 
necessidades e capacidades do país e o 

1. O apoio concedido pela União ao abrigo 
do presente regulamento a cada país 
parceiro será diferenciado quanto à forma e 
ao valor, em função da determinação 
demonstrada pelo país parceiro na 
realização de reformas e dos progressos 
alcançados na aplicação dessas reformas. 
Esta diferenciação deve refletir o nível de 
ambição da parceria desse país com a 
União, os progressos obtidos no 
desenvolvimento de uma democracia plena 
e sustentável, no estabelecimento da boa 
governação, do respeito pelos direitos 
humanos, pelas liberdades fundamentais, 
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impacto potencial do apoio da União. pelos direitos das mulheres, pelos 
princípios de igualdade entre homens e 
mulheres, da não discriminação e do 
primado de direito, e a evolução da 
realização dos objetivos de reforma 
acordados, as necessidades e capacidades 
do país e o impacto potencial do apoio da 
União.

Or. fr

Alteração 36
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Tendo em conta as mudanças 
significativas provocadas pela Primavera 
Árabe nos países parceiros do 
Mediterrâneo do Sul e o papel que as 
mulheres poderão desempenhar no 
âmbito dos esforços democráticos, são 
necessários programas especiais e 
recursos financeiros para promover a 
participação das mulheres.

Or. en

Alteração 37
Barbara Matera

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As dotações financeiras dos programas 
nacionais e plurinacionais serão 
determinadas com recurso a critérios 
transparentes e objetivos que reflitam o 
princípio da diferenciação referido no 

5. As dotações financeiras dos programas 
nacionais e plurinacionais serão 
determinadas com recurso a critérios 
transparentes e objetivos que reflitam o 
princípio da diferenciação referido no 
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artigo 4.º, n.º 1. artigo 4.º, n.º 1 e tendo devidamente em 
conta o progresso efetuado no domínio da 
igualdade entre homens e mulheres.

Or. it

Alteração 38
Franziska Katharina Brantner
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No que respeita aos países elegíveis 
para apoio financeiro a título do presente 
regulamento, a Comissão deve criar uma 
“infraestrutura” de integração da 
perspetiva de género; importa, 
nomeadamente, desenvolver estruturas de 
apoio permanente, quer a nível nacional 
quer a nível da União, de modo a apoiar a 
implementação da integração da 
perspetiva de género. 

Or. en

Alteração 39
Franziska Katharina Brantner
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Caso se verifiquem alterações do 
contexto político, jurídico, económico ou 
social, a Comissão deve avaliar se estas 
alterações prejudicam os pressupostos 
iniciais relativamente aos papéis de 
homens e mulheres e as relações 
estabelecidas no início do projeto e se é 
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necessário proceder a ajustamentos do 
projeto.

Or. en

Alteração 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 17 

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das disposições sobre a 
suspensão da ajuda nos acordos de parceria 
e cooperação e nos acordos de associação 
com os países e regiões parceiros, quando 
um país parceiro não respeitar os princípios 
da democracia, do Estado de direito e do 
respeito pelos direitos humanos e 
liberdades fundamentais, a União deve 
convidar o país em causa a proceder a 
consultas tendo em vista encontrar uma 
solução aceitável para ambas as partes, 
exceto em casos de especial urgência. 
Quando as consultas com o país em 
questão não conduzirem a uma solução 
aceitável por ambas as partes, ou se as 
consultas forem recusadas, ou em casos de 
especial urgência, o Conselho pode tomar 
as medidas adequadas em conformidade 
com o disposto no artigo 215.°, n.º 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, que podem incluir a suspensão 
parcial ou total do apoio da União.

Sem prejuízo das disposições sobre a 
suspensão da ajuda nos acordos de parceria 
e cooperação e nos acordos de associação 
com os países e regiões parceiros, quando 
um país parceiro não respeitar os princípios 
da democracia, do Estado de direito e do 
respeito pelos direitos humanos, da 
igualdade entre homens e mulheres e 
liberdades fundamentais, a União deve 
convidar o país em causa a proceder a 
consultas tendo em vista encontrar uma 
solução aceitável para ambas as partes, 
exceto em casos de especial urgência. 
Quando as consultas com o país em 
questão não conduzirem a uma solução 
aceitável por ambas as partes, ou se as 
consultas forem recusadas, ou em casos de 
especial urgência, o Conselho pode tomar 
as medidas adequadas em conformidade 
com o disposto no artigo 215.°, n.º 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, que podem incluir a suspensão 
parcial ou total do apoio da União.

Or. en


