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Alteração 7
Paul Murphy

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os conflitos e as crises, incluindo as 
catástrofes naturais e de origem humana, 
resultam frequentemente de políticas 
económicas, comerciais, sociais e 
ambientais fracassadas a todos os níveis 
de tomada de decisão, incluindo ao nível 
da União. Inverter os resultados dessas 
políticas fracassadas deve ser, por 
conseguinte, a principal prioridade da UE 
nos seus compromissos de preservação da 
paz e de prevenção de conflitos. A política 
comercial internacional pode constituir 
um poderoso instrumento para a 
concretização desses compromissos, desde 
que utilizada a bem do desenvolvimento 
sustentável, humano e económico, do 
ambiente e da solidariedade, e desde que 
sejam aplicadas as mais elevadas normas 
ambientais e sociais.

Or. en

Alteração 8
Paul Murphy

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de adaptar o âmbito de 
aplicação do presente regulamento à 
realidade em rápida mutação, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos nos termos do artigo 290.º do Tratado 

(11) A fim de adaptar o âmbito de 
aplicação do presente regulamento à 
realidade em rápida mutação, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos nos termos do artigo 290.º do Tratado 



PE491.012v01-00 4/8 AM\903824PT.doc

PT

sobre o Funcionamento da União Europeia 
nos domínios específicos da assistência 
técnica e financeira enumerados nos 
anexos do presente regulamento, e de 
adotar procedimentos adicionais para o 
intercâmbio de informações e a 
cooperação. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas no decurso dos seus trabalhos 
preparatórios, incluindo a nível de peritos. 
No contexto da preparação e elaboração de 
atos delegados, a Comissão deve ainda 
assegurar a transmissão atempada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

sobre o Funcionamento da União Europeia 
nos domínios específicos da assistência 
técnica e financeira enumerados nos 
anexos do presente regulamento, e de 
adotar procedimentos adicionais para o 
intercâmbio de informações e a 
cooperação. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas no decurso dos seus trabalhos 
preparatórios, incluindo a nível de peritos. 
No contexto da preparação e elaboração de 
atos delegados, a Comissão deve ainda 
assegurar a transmissão atempada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, a fim de que estas 
instituições disponham de condições para 
exercer plenamente os seus poderes, 
nomeadamente o seu direito de veto de 
atos delegados ou de revogação da 
delegação.

Or. en

Alteração 9
Maria Eleni Koppa

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Fazer face a ameaças específicas globais 
e transregionais com efeitos 
desestabilizadores, incluindo as alterações 
climáticas.

c) Fazer face a ameaças específicas globais 
e transregionais com efeitos 
desestabilizadores e assegurar a 
preparação necessária para dar resposta 
às situações que precedem as crises e às 
que se lhes seguem, incluindo no que 
respeita às alterações climáticas.

Or. el

Alteração 10
Paul Murphy
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Fazer face a ameaças específicas 
globais e transregionais com efeitos 
desestabilizadores, incluindo as alterações 
climáticas.

(c) Fazer urgentemente face às alterações 
climáticas, enquanto ameaça específica 
global e transregional com efeitos 
desestabilizadores.

Or. en

Alteração 11
Maria Eleni Koppa

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apoio ao desenvolvimento de 
instituições estatais democráticas e 
pluralistas, nomeadamente medidas 
destinadas a reforçar o papel das mulheres 
em tais instituições, uma administração 
civil eficaz e os quadros legais 
correspondentes a nível nacional e local, 
um sistema judicial independente, a boa 
governação e a lei e a ordem públicas, 
incluindo cooperação técnica não militar
destinada a reforçar o controlo civil geral, 
bem como a supervisão do sistema de 
segurança e medidas destinadas a reforçar 
a capacidade dos organismos responsáveis 
pela aplicação da lei e das autoridades 
judiciais envolvidas na luta contra o 
terrorismo, a criminalidade organizada e 
todas as formas de tráfico ilegal;

c) Apoio ao desenvolvimento de 
instituições estatais democráticas e 
pluralistas, nomeadamente medidas 
destinadas a reforçar o papel das mulheres 
em tais instituições, uma administração 
civil eficaz e os quadros legais 
correspondentes a nível nacional e local, 
um sistema judicial independente, a boa 
governação e a lei e a ordem públicas, 
incluindo a cooperação técnica não militar 
destinada a reforçar o controlo civil geral, 
bem como a supervisão do sistema de 
segurança e medidas destinadas a reforçar 
a capacidade dos organismos responsáveis 
pela aplicação da lei e das autoridades 
judiciais envolvidas na luta contra o 
terrorismo, a criminalidade organizada e 
todas as formas de tráfico ilegal, 
nomeadamente o tráfico de seres 
humanos;

Or. el
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Alteração 12
Maria Eleni Koppa

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Apoio às medidas necessárias para 
iniciar a reabilitação e reconstrução de 
infraestruturas fundamentais, habitações, 
edifícios públicos e bens económicos, 
assim como das capacidades de produção 
essenciais e a outras medidas para 
fomentar a retoma da atividade económica, 
a criação de emprego e a criação das 
condições mínimas necessárias para um 
desenvolvimento social sustentável;

e) Apoio às medidas necessárias para 
iniciar a reabilitação e reconstrução de 
infraestruturas fundamentais, habitações, 
edifícios públicos e bens económicos, 
assim como das capacidades de produção 
essenciais e a outras medidas para 
fomentar a retoma da atividade económica, 
a criação e manutenção de emprego e a 
criação das condições mínimas necessárias 
para um desenvolvimento social 
sustentável;

Or. el

Alteração 13
Maria Eleni Koppa

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) Apoio a medidas socioeconómicas 
destinadas a promover a igualdade de 
acesso aos recursos naturais e uma gestão 
transparente dos mesmos em situações de 
crise ou de crise emergente;

m) Apoio a medidas socioeconómicas 
destinadas a promover a igualdade de 
acesso aos recursos naturais e uma gestão 
sustentável e transparente dos mesmos em 
situações de crise ou de crise emergente;

Or. el

Alteração 14
Maria Eleni Koppa

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea o)
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Texto da Comissão Alteração

o) Apoio a medidas destinadas a apoiar o 
desenvolvimento e a organização da 
sociedade civil e a sua participação no 
processo político, incluindo medidas que 
visa reforçar o papel das mulheres em tais 
processos e promover órgãos de 
comunicação social independentes, 
pluralistas e profissionais;

o) Apoio a medidas destinadas a apoiar o 
desenvolvimento e a organização da 
sociedade civil e a sua participação no 
processo político, incluindo medidas que 
visam reforçar o papel das mulheres em 
tais processos e promover a Internet e os
órgãos de comunicação social 
independentes, pluralistas e profissionais;

Or. el

Alteração 15
Damien Abad

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Relativamente à assistência para 
travar os conflitos financiados pelos 
movimentos armados ou pelos seus 
aliados com recurso a minerais brutos, 
deve ser dada especial atenção à ajuda a 
prestar às autoridades legítimas, para que 
estas possam combater tais práticas e 
respeitar o Sistema de Certificação do 
Processo de Kimberley, especialmente no 
que se refere à implementação de 
controlos internos eficazes sobre a 
produção e o comércio de diamantes 
brutos.

Or. en

Alteração 16
Maria Eleni Koppa

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – parágrafo 2 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração

a) Reforçar as capacidades dos organismos 
responsáveis pela aplicação da lei e das 
autoridades judiciais e civis envolvidas na 
luta contra o terrorismo, o crime 
organizado e todas as formas de tráfico 
ilegal e no controlo efetivo do comércio 
ilegal.

a) Reforçar as capacidades dos organismos 
responsáveis pela aplicação da lei e das 
autoridades judiciais e civis envolvidas na 
luta contra o terrorismo, o crime 
organizado e todas as formas de tráfico 
ilegal, nomeadamente o tráfico de seres 
humanos, e no controlo efetivo do 
comércio ilegal.

Or. el


