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Alteração 1
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista tanto a complexa estrutura 
institucional das Nações Unidas (ONU) 
como o caráter específico da União 
Europeia (UE) enquanto entidade 
supranacional com estatuto de observador 
privilegiado na ONU, cujos 
Estados-Membros são igualmente 
membros individuais das Nações Unidas; 
solicita uma melhor ligação entre os 
intervenientes das Nações Unidas e as 
suas diferentes estruturas, através de uma 
melhoria geral da coordenação e 
coerência;

1. Regista tanto a complexa estrutura 
institucional das Nações Unidas (ONU), 
enquanto organização internacional de 
Estados, como o caráter específico da 
União Europeia (UE) enquanto entidade 
supranacional; sublinha que os sujeitos de 
direito das Nações Unidas são os Estados
soberanos da comunidade internacional, 
ao passo que a UE tem, desde 2011, um
estatuto de observador privilegiado na 
ONU em comparação com outros 
organismos regionais, tendo o direito de 
usar da palavra em debates, apresentar 
propostas e alterações, apresentar pontos 
de ordem e fazer circular documentos, 
com base na Resolução 65/276 das 
Nações Unidas relativa à participação da 
União Europeia no trabalho das Nações 
Unidas, de 3 de maio de 2011; solicita, 
tendo em conta a interdependência 
crescente a nível mundial e os novos 
desafios civilizacionais, uma melhor 
ligação entre os Estados-Membros da UE 
no que respeita às suas ações comuns e 
comunitárias, de modo a fazer face às 
suas responsabilidades para lidar de 
forma pacífica e civil com os desafios 
globais, com base em normas do Direito 
internacional aceites e em vigor e nos 
princípios do multilateralismo, no quadro 
de uma parceria e cooperação equitativas; 
insta, por conseguinte, ao 
desenvolvimento de uma estreita 
cooperação e coordenação com as 
diversas estruturas das Nações Unidas;

Or. en
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Alteração 2
Marcus Pretzell

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista tanto a complexa estrutura 
institucional das Nações Unidas (ONU) 
como o caráter específico da União 
Europeia (UE) enquanto entidade 
supranacional com estatuto de observador 
privilegiado na ONU, cujos 
Estados-Membros são igualmente 
membros individuais das Nações Unidas; 
solicita uma melhor ligação entre os 
intervenientes das Nações Unidas e as 
suas diferentes estruturas, através de uma 
melhoria geral da coordenação e 
coerência;

1. Regista tanto a complexa estrutura 
institucional das Nações Unidas (ONU) 
como o caráter específico da União 
Europeia (UE) enquanto entidade 
supranacional com estatuto de observador 
privilegiado na ONU, cujos 
Estados-Membros são igualmente 
membros individuais e independentes das 
Nações Unidas que, indubitavelmente, 
continuarão a ser, configurando assim o 
princípio fundamental da subsidiariedade; 
apela à estabilização da influência dos 
Estados-Membros a título individual, 
mantendo em simultâneo a ligação 
firmada entre a UE e as Nações Unidas; 

Or. en

Alteração 3
Claudia Tapardel

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista tanto a complexa estrutura 
institucional das Nações Unidas (ONU) 
como o caráter específico da União 
Europeia (UE) enquanto entidade 
supranacional com estatuto de observador 
privilegiado na ONU, cujos 
Estados-Membros são igualmente 
membros individuais das Nações Unidas; 
solicita uma melhor ligação entre os 
intervenientes das Nações Unidas e as suas 
diferentes estruturas, através de uma 
melhoria geral da coordenação e coerência;

1. Regista tanto a complexa estrutura 
institucional das Nações Unidas (ONU) 
como o caráter específico da União 
Europeia (UE) enquanto entidade 
supranacional com estatuto de observador 
privilegiado na ONU, cujos 
Estados-Membros são igualmente 
membros individuais das Nações Unidas; 
solicita uma melhor cooperação entre os 
intervenientes das Nações Unidas e as suas 
diferentes estruturas (agências, fundos, 
programas, comissão e comités), através 
de uma melhoria geral da coordenação e 
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coerência;

Or. en

Alteração 4
David McAllister

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista tanto a complexa estrutura 
institucional das Nações Unidas (ONU) 
como o caráter específico da União 
Europeia (UE) enquanto entidade 
supranacional com estatuto de observador 
privilegiado na ONU, cujos 
Estados-Membros são igualmente 
membros individuais das Nações Unidas; 
solicita uma melhor ligação entre os 
intervenientes das Nações Unidas e as suas 
diferentes estruturas, através de uma 
melhoria geral da coordenação e coerência;

1. Regista tanto a complexa estrutura 
institucional das Nações Unidas (ONU) 
como o caráter específico da União 
Europeia (UE) enquanto entidade 
supranacional com estatuto de observador 
privilegiado na ONU, cujos 
Estados-Membros são igualmente 
membros individuais das Nações Unidas; 
solicita uma melhor ligação entre os 
intervenientes das Nações Unidas e as suas 
diferentes estruturas, através de uma 
melhoria geral da coordenação e coerência; 
neste contexto, a UE deve atuar como um 
verdadeiro interveniente global no âmbito 
da ONU e esforçar-se por melhorar ainda 
mais a sua influência e visibilidade na 
cena internacional, em conformidade com 
a letra e o espírito do Tratado de Lisboa;

Or. en

Alteração 5
Eva Paunova

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista tanto a complexa estrutura 
institucional das Nações Unidas (ONU) 
como o caráter específico da União 

1. Regista tanto a complexa estrutura 
institucional das Nações Unidas (ONU) 
como o caráter específico da União 
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Europeia (UE) enquanto entidade 
supranacional com estatuto de observador 
privilegiado na ONU, cujos 
Estados-Membros são igualmente 
membros individuais das Nações Unidas; 
solicita uma melhor ligação entre os 
intervenientes das Nações Unidas e as suas 
diferentes estruturas, através de uma 
melhoria geral da coordenação e coerência;

Europeia (UE) enquanto entidade 
supranacional com estatuto de observador 
privilegiado na ONU, cujos 
Estados-Membros são igualmente 
membros individuais das Nações Unidas; 
solicita uma melhor ligação e uma 
cooperação eficaz entre os intervenientes 
das Nações Unidas e as suas diferentes 
estruturas, através de uma melhoria geral 
da coordenação e coerência;

Or. en

Alteração 6
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considera que o reforço do estatuto 
da UE no quadro das Nações Unidas deve 
abrir caminho a uma coesão e cooperação 
mais estreitas de outros grupos de 
Estados, nas respetivas organizações 
regionais, no âmbito do sistema das 
Nações Unidas, capacitando-os, portanto, 
para exprimir de forma mais veemente os 
seus pontos de vista no Conselho de 
Segurança, conduzindo em simultâneo a 
uma representatividade mais equilibrada 
neste órgão;

Or. en

Alteração 7
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que, a fim de melhor atingir 
os objetivos da política externa da UE, é 
fundamental que a UE melhore a sua 
coordenação interna neste domínio; insta 
os Estados-Membros e as instituições da 
UE a considerarem formas de 
disponibilizar todos os instrumentos 
necessários para lograr uma política 
externa e de segurança plenamente 
comum, que coloque a UE no papel de 
interveniente internacional único;

Or. en

Alteração 8
Fabio Massimo Castaldo

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Solicita aos Estados-Membros que, a 
fim de dar maior peso ao papel da União 
nas organizações internacionais, 
cheguem a acordo antecipadamente sobre 
uma posição comum em relação a todas 
as questões relevantes, e recorda que, 
para que a UE possa falar a uma só voz 
no quadro das relações internacionais, foi 
criado o cargo de Alto Representante para 
os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança e, por conseguinte, que o 
titular deste cargo deve ter condições para 
desempenhar plenamente o seu papel 
nestes contextos;

Or. it

Alteração 9
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE
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Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Solicita que a ONU, a Comissão e o 
Conselho mantenham o Parlamento 
plenamente informado sobre a sua 
coordenação, a fim de associar o 
Parlamento à definição e revisão dos 
objetivos de política externa da UE;

Or. en

Alteração 10
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia a agenda de reformas da ONU 
porquanto exprime um multilateralismo 
efetivo, reconhecendo simultaneamente o 
estatuto reforçado da UE na Assembleia 
Geral das Nações Unidas, na sequência 
da entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa, em 1 de dezembro de 2009, e da 
adoção da Resolução 65/276 das Nações 
Unidas sobre a participação da União 
Europeia nos trabalhos da Organização 
das Nações Unidas, em 3 de maio 
de 2011;

2. Reafirma o papel central da ONU para 
a legalização das relações internacionais, 
para a institucionalização do diálogo 
entre os povos da comunidade mundial 
sobre os desafios políticos, económicos, 
sociais, ecológicos, culturais, financeiros 
e jurídicos, bem como para a resolução 
não violenta dos conflitos entre os povos;
apoia a agenda de reformas da ONU que, 
tendo em conta as alterações 
fundamentais das características da 
comunidade internacional de Estados 
desde a criação das Nações Unidas, 
incluindo o aparecimento do interveniente 
UE, deve visar fundamentalmente a 
democratização das estruturas existentes 
através de um controlo e de poderes mais 
abrangentes em matéria de tomada de 
decisões da Assembleia Geral, no que 
respeita ao Conselho de Segurança, o 
reforço do multilateralismo existente 
através de uma maior representatividade, 
sobretudo dos países africanos e 
latino-americanos no Conselho de 
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Segurança, bem como de um reforço 
significativo, tanto do ponto de vista 
político como do ponto de vista financeiro, 
do papel das organizações regionais 
existentes, dos órgãos subsidiários e dos 
órgãos com estatuto especial na prestação 
das suas contribuições específicas para 
atingir os objetivos da Carta das Nações 
Unidas;

Or. en

Alteração 11
Marcus Pretzell

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia a agenda de reformas da ONU 
porquanto exprime um multilateralismo 
efetivo, reconhecendo simultaneamente o 
estatuto reforçado da UE na Assembleia 
Geral das Nações Unidas, na sequência da 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 
1 de dezembro de 2009, e da adoção da 
Resolução 65/276 das Nações Unidas sobre 
a participação da União Europeia nos 
trabalhos da Organização das Nações 
Unidas, em 3 de maio de 2011;

2. Apoia a agenda de reformas da ONU 
porquanto exprime um multilateralismo 
efetivo, reconhecendo simultaneamente o 
estatuto especial da UE na Assembleia 
Geral das Nações Unidas, na sequência da 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 
1 de dezembro de 2009, o qual reconhece 
plenamente a subsidiariedade como um 
elemento de relevo, e da adoção da 
Resolução 65/276 das Nações Unidas sobre 
a participação da União Europeia nos 
trabalhos da Organização das Nações 
Unidas, em 3 de maio de 2011;

Or. en

Alteração 12
Claudia Tapardel

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Apoia a agenda de reformas da ONU 2. Apoia a agenda de reformas da ONU 
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porquanto exprime um multilateralismo 
efetivo, reconhecendo simultaneamente o 
estatuto reforçado da UE na Assembleia 
Geral das Nações Unidas, na sequência da 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 
1 de dezembro de 2009, e da adoção da 
Resolução 65/276 das Nações Unidas sobre 
a participação da União Europeia nos 
trabalhos da Organização das Nações 
Unidas, em 3 de maio de 2011;

porquanto exprime um multilateralismo 
efetivo, reconhecendo simultaneamente o 
estatuto reforçado da UE na Assembleia 
Geral das Nações Unidas, na sequência da 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 
1 de dezembro de 2009, e da adoção da 
Resolução 65/276 das Nações Unidas sobre 
a participação da União Europeia nos 
trabalhos da Organização das Nações 
Unidas, em 3 de maio de 2011; exorta a 
Comissão Europeia a apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu sobre a 
forma como a resolução foi aplicada e os 
ensinamentos que podem ser retirados 
para assegurar um multilateralismo mais 
efetivo;

Or. en

Alteração 13
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Insta à reforma do Conselho de 
Segurança, de modo a garantir um lugar 
permanente para a União Europeia, em 
substituição dos dois membros europeus 
permanentes e dos membros europeus 
rotativos;  sugere que a UE deve ter um 
único voto no quadro deste órgão;

Or. en

Alteração 14
Fabio Massimo Castaldo

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-A. Exige que se iniciem as negociações 
e os procedimentos necessários para 
garantir que a UE possa tornar-se, o mais 
depressa possível, membro permanente do 
Conselho de Segurança da ONU;

Or. it

Alteração 15
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Sugere uma reforma do Conselho de 
Segurança, a fim de permitir o direito de 
veto apenas se tal decisão for apoiada pelo 
menos por metade dos seus membros 
permanentes;

Or. en

Alteração 16
Claudia Tapardel

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que uma parceria sólida e 
estável entre a UE e a ONU é 
indispensável para a atividade desta última 
no âmbito dos três pilares – paz e 
segurança, direitos humanos e 
desenvolvimento –, bem como para o papel 
da UE enquanto interveniente global;

3. Salienta que uma parceria sólida e 
estável entre a UE e a ONU é 
indispensável para a atividade desta última 
no âmbito dos três pilares – paz e 
segurança, direitos humanos e 
desenvolvimento sustentável –, bem como 
para o papel da UE enquanto interveniente 
global;
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Or. en

Alteração 17
Marcus Pretzell

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que uma parceria sólida e 
estável entre a UE e a ONU é 
indispensável para a atividade desta última 
no âmbito dos três pilares – paz e 
segurança, direitos humanos e 
desenvolvimento –, bem como para o papel 
da UE enquanto interveniente global;

3. Salienta que uma parceria sólida e 
estável entre a UE e a ONU é 
indispensável para a atividade desta última 
no âmbito dos três pilares – paz e 
segurança, direitos humanos e 
desenvolvimento –, bem como para o papel 
da UE enquanto interveniente global, 
somando-se às ações individuais de cada 
um dos seus Estados-Membros, como 
consagrado nos Tratados de Lisboa e de 
Maastricht, os quais estabelecem que a 
subsidiariedade é especialmente 
importante e indispensável para uma 
união federal de Estados como a UE, e 
constitui um elemento central e essencial 
do seu conceito de regulamentação;

Or. en

Alteração 18
Eva Paunova

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que uma parceria sólida e 
estável entre a UE e a ONU é 
indispensável para a atividade desta última 
no âmbito dos três pilares – paz e 
segurança, direitos humanos e 
desenvolvimento –, bem como para o papel 
da UE enquanto interveniente global;

3. Salienta que uma parceria sólida e 
estável entre a UE e a ONU é 
indispensável para a atividade desta última 
no âmbito dos três pilares – paz e 
segurança, direitos humanos e 
desenvolvimento –, bem como para o papel 
da UE enquanto interveniente global ativo;
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Or. en

Alteração 19
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que uma parceria sólida e 
estável entre a UE e a ONU é 
indispensável para a atividade desta última 
no âmbito dos três pilares – paz e 
segurança, direitos humanos e 
desenvolvimento –, bem como para o papel 
da UE enquanto interveniente global;

3. Recorda que os princípios básicos das 
duas entidades internacionais são 
comuns, e salienta que estes valores e 
compromissos partilhados devem ser o 
principal motivo para trabalharem em 
conjunto; salienta que uma parceria sólida 
e estável entre a UE e a ONU é 
indispensável para a atividade desta última 
no âmbito dos três pilares – paz e 
segurança, direitos humanos e 
desenvolvimento –, bem como para o papel 
da UE enquanto interveniente global;

Or. en

Alteração 20
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que uma parceria sólida e 
estável entre a UE e a ONU é 
indispensável para a atividade desta última 
no âmbito dos três pilares – paz e 
segurança, direitos humanos e 
desenvolvimento –, bem como para o papel 
da UE enquanto interveniente global;

3. Salienta que uma parceria sólida e 
estável entre a UE e a ONU é 
indispensável para a atividade desta última 
no âmbito dos três pilares – paz e 
segurança, direitos humanos e 
desenvolvimento –, bem como para o papel 
da UE enquanto interveniente global; 
reitera o papel central da prevenção das 
causas para a eclosão de conflitos 
violentos e da luta contra as mesmas, bem 
como de uma solução dos novos desafios 
civilizacionais;



PE565.180v01-00 14/25 AM\1071115PT.doc

PT

Or. en

Alteração 21
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta o papel do Alto 
Representante, nos termos do artigo 18.º 
do TUE, na condução da política externa 
e de segurança comum da União; reitera 
o apelo à Alta Representante para se 
tornar a principal representante externa 
da UE nas instâncias internacionais, 
nomeadamente nas Nações Unidas;

Or. en

Alteração 22
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que uma Assembleia 
Parlamentar das Nações Unidas (APNU), 
criada nos termos do artigo 22.º da Carta 
das Nações Unidas, poderia ser um ponto 
de partida para a democratização das 
Nações Unidas;

Or. en

Alteração 23
Marcus Pretzell

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta o seu empenho relativamente 
a uma melhor adaptação do sistema das 
Nações Unidas às novas configurações do 
poder mundial e ao reforço da sua 
transparência, responsabilização e eficácia, 
evitando a duplicação e utilizando as 
diferentes estruturas das Nações Unidas de 
forma mais racional;

4. Manifesta o seu empenho relativamente 
a uma melhor adaptação do sistema das 
Nações Unidas às novas configurações do 
poder mundial, entre outros, 
acrescentando a Alemanha como membro 
permanente do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, e ao reforço da sua 
transparência, responsabilização e eficácia, 
evitando a duplicação e utilizando as 
diferentes estruturas das Nações Unidas de 
forma mais racional, mas sem restringir o 
princípio da subsidiariedade e, por 
conseguinte, no respeito pelas medidas de 
controlo e de prevenção da 
subsidiariedade, tais como os pareceres 
negativo e os recursos, atribuídas ao 
parlamento nacional de cada 
Estado-Membro da UE pelo Tratado de 
Lisboa;

Or. en

Alteração 24
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta o seu empenho relativamente 
a uma melhor adaptação do sistema das 
Nações Unidas às novas configurações do 
poder mundial e ao reforço da sua 
transparência, responsabilização e eficácia, 
evitando a duplicação e utilizando as 
diferentes estruturas das Nações Unidas de 
forma mais racional;

4. Manifesta o seu empenho relativamente 
a uma melhor adaptação do sistema das 
Nações Unidas e das suas muitas 
instituições e estruturas aos novos 
desafios e desenvolvimentos a nível
mundial e ao reforço da sua transparência, 
responsabilização e eficácia, evitando a 
duplicação e utilizando as diferentes 
estruturas das Nações Unidas de forma 
mais racional; reitera o seu apoio à 
atribuição aos intervenientes 
parlamentares e da sociedade de um 
direito de representação no debate de 
questões no quadro das Nações Unidas, 
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que lhes digam diretamente respeito;

Or. en

Alteração 25
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta o seu empenho relativamente 
a uma melhor adaptação do sistema das 
Nações Unidas às novas configurações do 
poder mundial e ao reforço da sua 
transparência, responsabilização e eficácia, 
evitando a duplicação e utilizando as 
diferentes estruturas das Nações Unidas de 
forma mais racional;

4. Manifesta o seu empenho relativamente 
a uma melhor adaptação do sistema das 
Nações Unidas às novas configurações do 
poder mundial e ao reforço da sua 
transparência, responsabilização e eficácia, 
evitando a duplicação e utilizando as 
diferentes estruturas das Nações Unidas de 
forma mais racional; sugere que a 
experiência do processo de tomada de 
decisão de caráter transnacional da UE 
poderá fornecer algumas indicações úteis 
para o processo de reforma da ONU, em 
especial no que respeita ao Conselho de 
Segurança;

Or. en

Alteração 26
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Projeto de parecer
N.º 4 – ponto 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

1) Recorda que a reforma do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas é um 
elemento de uma agenda global para a 
reforma do sistema das Nações Unidas, e 
um objetivo central e a longo prazo da 
UE; exorta, por conseguinte, ao apoio 
ativo relativamente a uma reforma global 
do CSNU, a fim de conceder à UE um 
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lugar permanente;

Or. en

Alteração 27
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Projeto de parecer
N.º 4 – ponto 2 (novo)

Projeto de parecer Alteração

2) Apela ao apoio, nas próximas eleições, 
a um candidato do sexo feminino para o 
cargo de Secretário-Geral das Nações 
Unidas;

Or. en

Alteração 28
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Solicita, tendo em vista as próximas 
eleições de um novo Secretário-Geral das 
Nações Unidas, até 2017, uma alteração 
do processo de seleção para que seja 
transparente, no que diz respeito a 
critérios e procedimentos, para os 
Estados-Membros das Nações Unidas e as 
suas estruturas executiva e parlamentar, a 
sociedade civil, o público e os meios de 
comunicação social, ao mesmo tempo que 
promove a igualdade entre homens e 
mulheres;

Or. en
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Alteração 29
Jo Leinen

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Reitera o seu apelo no sentido de 
defender a criação de uma assembleia 
parlamentar (APNU), complementar à 
Assembleia Geral no sistema das Nações 
Unidas, a fim de aumentar a 
responsabilização democrática e a 
transparência da governação mundial e 
permitir uma maior participação pública 
nas atividades das Nações Unidas;

Or. en

Alteração 30
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que a UE e os seus 
Estados-Membros representam, 
coletivamente, o maior doador financeiro 
para o orçamento da ONU; insiste, por 
conseguinte, no espírito da iniciativa 
«Unidos na Ação» (um chefe de grupo, um 
orçamento, um programa, um gabinete), na 
necessidade de assegurar um grau mais 
elevado de visibilidade para os fundos da 
UE canalizados através das Nações Unidas 
e uma utilização eficiente dos mesmos; 
solicita que as Nações Unidas e a 
Comissão mantenham o Parlamento 
plenamente informado sobre a execução 
das contribuições da UE pelas Nações 
Unidas;

5. Recorda que a UE e os seus 
Estados-Membros representam, 
coletivamente, o maior doador financeiro 
para o orçamento da ONU; insiste, por 
conseguinte, no espírito da iniciativa 
«Unidos na Ação» (um chefe de grupo, um 
orçamento, um programa, um gabinete), na 
necessidade de assegurar um grau mais 
elevado de visibilidade para os fundos da 
UE canalizados através das Nações Unidas 
e uma utilização eficiente dos mesmos; 
solicita que a Comissão e os 
Estados-Membros da UE exerçam pressão 
sobre as Nações Unidas no sentido da 
aplicação coerente da iniciativa de 
transparência e responsabilidade das 
Nações Unidas, e mantenham o 
Parlamento Europeu o Parlamento 
plenamente informado sobre a execução 



AM\1071115PT.doc 19/25 PE565.180v01-00

PT

das contribuições da UE pelas Nações 
Unidas;

Or. en

Alteração 31
Claudia Tapardel

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que a UE e os seus 
Estados-Membros representam, 
coletivamente, o maior doador financeiro 
para o orçamento da ONU; insiste, por 
conseguinte, no espírito da iniciativa 
«Unidos na Ação» (um chefe de grupo, um 
orçamento, um programa, um gabinete), na 
necessidade de assegurar um grau mais 
elevado de visibilidade para os fundos da 
UE canalizados através das Nações Unidas 
e uma utilização eficiente dos mesmos; 
solicita que as Nações Unidas e a 
Comissão mantenham o Parlamento 
plenamente informado sobre a execução 
das contribuições da UE pelas Nações 
Unidas;

5. Recorda que a UE e os seus 
Estados-Membros representam, 
coletivamente, o maior doador financeiro 
para o orçamento da ONU; insiste, por 
conseguinte, no espírito da iniciativa 
«Unidos na Ação» (um chefe de grupo, um 
orçamento, um programa, um gabinete), na 
necessidade de assegurar um grau mais 
elevado de visibilidade para os fundos da 
UE canalizados através das Nações Unidas 
e uma utilização eficiente dos mesmos; 
convida a Vice-Presidente da 
Comissão/Alta Representante (VP/AR) 
Europeia a elaborar uma posição comum 
dos Estados-Membros para esse efeito;
solicita que as Nações Unidas e a 
Comissão mantenham o Parlamento 
plenamente informado sobre a execução 
das contribuições da UE pelas Nações 
Unidas;

Or. en

Alteração 32
Marcus Pretzell

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que a UE e os seus 5. Recorda que a UE e, também, os seus 
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Estados-Membros representam, 
coletivamente, o maior doador financeiro 
para o orçamento da ONU; insiste, por 
conseguinte, no espírito da iniciativa 
«Unidos na Ação» (um chefe de grupo, um 
orçamento, um programa, um gabinete), na 
necessidade de assegurar um grau mais 
elevado de visibilidade para os fundos da 
UE canalizados através das Nações Unidas 
e uma utilização eficiente dos mesmos; 
solicita que as Nações Unidas e a 
Comissão mantenham o Parlamento 
plenamente informado sobre a execução 
das contribuições da UE pelas Nações 
Unidas;

Estados-Membros representam, 
coletivamente, o maior doador financeiro 
para o orçamento da ONU; insiste, por 
conseguinte, no espírito da iniciativa 
«Unidos na Ação» (um chefe de grupo, um 
orçamento, um programa, um gabinete), na 
necessidade de assegurar um grau mais 
elevado de visibilidade para os fundos da 
UE canalizados através das Nações Unidas 
e uma utilização eficiente dos mesmos; 
solicita que as Nações Unidas e a 
Comissão mantenham o Parlamento 
plenamente informado sobre a execução 
das contribuições da UE pelas Nações
Unidas e apela a uma melhor integração 
dos Estados-Membros da UE nos 
processos de decisão das Nações Unidas 
através da sua representação nos 
respetivos comités a todos os níveis;

Or. en

Alteração 33
Eva Paunova

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que a UE e os seus 
Estados-Membros representam, 
coletivamente, o maior doador financeiro 
para o orçamento da ONU; insiste, por 
conseguinte, no espírito da iniciativa 
«Unidos na Ação» (um chefe de grupo, um 
orçamento, um programa, um gabinete), na 
necessidade de assegurar um grau mais 
elevado de visibilidade para os fundos da 
UE canalizados através das Nações Unidas 
e uma utilização eficiente dos mesmos; 
solicita que as Nações Unidas e a 
Comissão mantenham o Parlamento 
plenamente informado sobre a execução 
das contribuições da UE pelas Nações 
Unidas;

5. Recorda que a UE e os seus 
Estados-Membros representam, 
coletivamente, o maior doador financeiro 
para o orçamento da ONU; insiste, por 
conseguinte, no espírito da iniciativa 
«Unidos na Ação» (um chefe de grupo, um 
orçamento, um programa, um gabinete), na 
necessidade de assegurar um grau mais 
elevado de visibilidade para os fundos da 
UE canalizados através das Nações Unidas 
e uma utilização eficiente dos mesmos; 
solicita que as Nações Unidas e a 
Comissão mantenham o Parlamento plena 
e atempadamente informado sobre a 
execução das contribuições da UE pelas 
Nações Unidas;
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Or. en

Alteração 34
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que a UE e os seus 
Estados-Membros representam, 
coletivamente, o maior doador financeiro 
para o orçamento da ONU; insiste, por 
conseguinte, no espírito da iniciativa 
«Unidos na Ação» (um chefe de grupo, um 
orçamento, um programa, um gabinete), na 
necessidade de assegurar um grau mais 
elevado de visibilidade para os fundos da 
UE canalizados através das Nações Unidas 
e uma utilização eficiente dos mesmos; 
solicita que as Nações Unidas e a 
Comissão mantenham o Parlamento 
plenamente informado sobre a execução 
das contribuições da UE pelas Nações 
Unidas;

5. Recorda que a UE e os seus 
Estados-Membros representam, 
coletivamente, o maior doador financeiro 
para o orçamento da ONU; recorda que o 
compromisso da UE também se reflete, 
não só no montante financeiro, mas 
também na colaboração com capital 
humano e com conhecimentos técnicos;
insiste, por conseguinte, no espírito da 
iniciativa «Unidos na Ação» (um chefe de 
grupo, um orçamento, um programa, um 
gabinete), na necessidade de assegurar um 
grau mais elevado de visibilidade para os 
fundos da UE canalizados através das 
Nações Unidas e uma utilização eficiente 
dos mesmos; solicita que as Nações Unidas 
e a Comissão mantenham o Parlamento 
plenamente informado sobre a execução 
das contribuições da UE pelas Nações 
Unidas;

Or. en

Alteração 35
David McAllister

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Congratula-se com o facto de, ao 
canalizar a ajuda da União através das 
Nações Unidas, a UE poder apoiar 
regiões do mundo às quais eventualmente 
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não conseguiria chegar pelos seus 
próprios meios; reconhece os elevados 
riscos inerentes à prestação de ajuda em 
regiões afetadas por conflitos; lamenta, 
no entanto, que a comunicação à 
Comissão pelas suas organizações 
parceiras encarregadas da execução do 
orçamento da União em regime de gestão 
indireta, seja frequentemente protelada, 
incompleta ou insuficientemente 
orientada para os resultados, o que 
impede a Comissão de exercer 
corretamente a sua função de controlo;

Or. en

Alteração 36
Eva Paunova

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Considera que a cooperação entre a UE e 
a ONU em matéria de apoio à paz é vital 
para auxiliar as missões políticas e as 
atividades no domínio da mediação, bem 
como racionalizar os procedimentos de 
planeamento.

6. Considera que a cooperação entre a UE e 
a ONU em matéria de apoio à paz é vital 
para auxiliar as missões políticas e as 
atividades no domínio da mediação, bem 
como racionalizar os procedimentos de 
planeamento, e neste contexto apoia 
totalmente o reexame das operações de 
paz da ONU.

Or. en

Alteração 37
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Considera que a cooperação entre a UE e 
a ONU em matéria de apoio à paz é vital 

6. Considera que a cooperação entre a UE e 
a ONU em matéria de apoio à paz deve ser
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para auxiliar as missões políticas e as 
atividades no domínio da mediação, bem 
como racionalizar os procedimentos de 
planeamento.

vital para auxiliar as missões políticas e as 
atividades no domínio da mediação, bem 
como racionalizar os procedimentos de 
planeamento, nomeadamente no que se 
refere à aplicação coerente dos «ODM 
pós-2015», através de uma maior 
coerência das políticas, inclusive na 
intervenção da UE na sua política externa 
e de segurança, no comércio 
internacional e na política económica 
global, no desenvolvimento e na política 
climática internacional e nas políticas de 
direitos humanos a nível político e social.

Or. en

Alteração 38
David McAllister

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Reconhece que a UE necessita de 
adaptar o sistema das Nações Unidas de 
forma mais adequada às novas 
configurações de poder a nível mundial, 
mas considera que a prossecução destas 
reformas foi travada pela falta de uma 
posição comum entre os 
Estados-Membros, nomeadamente no que 
se refere à arquitetura de paz e segurança 
internacionais, e tem contribuído para –
ou, pelo menos, não tem solucionado – o 
atual impasse no que diz respeito à 
reforma do Conselho de Segurança.

Or. en

Alteração 39
David McAllister

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-B. Salienta as prioridades atuais da UE, 
estabelecidas para a 69.ª sessão da 
AGNU, que reiteram o objetivo de longa 
data da União no sentido de que as 
Nações Unidas racionalizem as suas 
estruturas, os métodos de trabalho e o 
orçamento, sem evitar tratar de questões 
delicadas, como seja a reforma do 
Conselho de Segurança.

Or. en

Alteração 40
David McAllister

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Salienta que a Assembleia Geral, na 
qual estão representados os governos de 
todos os países membros, deve dispor de 
meios e de instrumentos para definir a 
orientação do sistema das Nações Unidas 
e para coordenar todas as suas atividades;

Or. en

Alteração 41
David McAllister

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Recomenda ao Conselho que apoie 
ativamente uma reforma completa do 
sistema das Nações Unidas e, 
particularmente, do seu Conselho de 
Segurança, por forma a reforçar a sua 
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legitimidade, representação regional, 
responsabilidade e eficácia; que trabalhe 
em prol do objetivo de longo prazo da 
União Europeia de obter um lugar num 
CSNU alargado; que assegure a 
coerência e a eficácia da UE enquanto 
interveniente global, tendo em vista atuar 
de forma célere e exaustiva, bem como 
falar a uma só voz, melhorando a 
coordenação das posições dos 
Estados-Membros e a cooperação entre o 
SEAE e os Estados-Membros; que 
incentive, para o efeito, o SEAE, 
nomeadamente através das delegações da 
UE em Nova Iorque e Genebra, a 
diligenciar no sentido de aumentar a 
coerência da UE;

Or. en


