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Alteração 1
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
Título 1

Proposta de resolução Alteração

sobre a situação estratégica na bacia do 
Mar Negro do ponto de vista militar, na 
sequência da anexação ilegal da Crimeia 
pela Rússia

sobre a situação estratégica na bacia do 
Mar Negro do ponto de vista militar, na 
sequência da reunificação da Crimeia com 
a Rússia

Or. fr

Alteração 2
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Carta das Nações 
Unidas,

Or. fr

Alteração 3
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
Citação 4-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Considerando a Resolução 68/262 
não vinculativa da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, de 27 de março de 2014, 
relativa à integridade territorial da 
Ucrânia;

Or. el

Alteração 4
Ioan Mircea Pașcu
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Proposta de resolução
Citação 8

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as suas anteriores 
resoluções sobre a Federação da Rússia,

– Tendo em conta as suas anteriores 
resoluções sobre a Federação da Rússia,
com especial referência às suas 
resoluções de 13 de março de 2014 sobre 
a invasão da Ucrânia pela Rússia1-A, de 
17 de abril de 2014 sobre a pressão russa 
sobre os países da Parceria Oriental e, em 
particular, a desestabilização da Ucrânia 
oriental1-B e de 18 de setembro de 2014 
sobre a situação na Ucrânia e o estado 
das relações entre a UE e a Rússia1-C,

__________________
1-A

Textos aprovados, P7_TA(2014)0248.

1-B
Textos aprovados, P7_TA(2014)0457.

1-C
Textos Aprovados, P8_TA(2014)0025.

Or. en

Alteração 5
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
Citação 10

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Declaração, de 5 de 
setembro de 2014, da Cimeira da NATO 
realizada no País de Gales,

Suprimido

Or. fr

Alteração 6
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
Citação 12-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Memorando de 



AM\1055090PT.doc 5/123 PE552.050v01-00

PT

Budapeste sobre garantias em matéria de 
segurança, de 25 de dezembro de 1994,

Or. es

Alteração 7
Marek Jurek
Proposta de resolução
Citação 12-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o artigo 2.º, n.º 4, da 
Carta das Nações Unidas, nomeadamente 
a Resolução 2625, de 24 de outubro de 
1970, relativa às relações amigáveis e à 
cooperação entre Estados,

Or. pl

Alteração 8
Marek Jurek
Proposta de resolução
Citação 12-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Ata Final da 
Conferência de Helsínquia, de 1 de agosto 
de 1975, que estabelece o reconhecimento 
das fronteiras na Europa e na qual a 
Rússia é um Estado participante, em 
particular o seu n.º 2, que se refere à 
abstenção do recurso à ameaça ou à 
força,

Or. pl

Alteração 9
Marek Jurek
Proposta de resolução
Citação 12-C (nova)
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Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Tratado INF de 8 de 
dezembro de 1987, que prevê a obrigação 
de não possuir, produzir ou executar 
testes de voo de mísseis balísticos e de 
cruzeiro de alcance intermédio (500 km a 
5 500 km),

Or. pl

Alteração 10
Marek Jurek
Proposta de resolução
Citação 12-D (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Memorando de 
Budapeste, de 5 de dezembro de 1994, 
cujo tema era a eliminação das armas 
nucleares da Ucrânia em troca da 
garantia de inviolabilidade das suas 
fronteiras,

Or. pl

Alteração 11
Marek Jurek
Proposta de resolução
Citação 12-E (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Tratado da Amizade 
Rússia-Ucrânia, de 31 de maio de 1997, 
sobre o respeito das fronteiras,

Or. pl

Alteração 12
Marek Jurek
Proposta de resolução
Citação 12-F (nova)
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Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Acordo de Minsk, de 5 
de setembro de 2014, relativo, entre outras 
coisas, a um cessar-fogo imediato e à 
libertação dos reféns e das pessoas detidas 
ilegalmente,

Or. pl

Alteração 13
Marek Jurek
Proposta de resolução
Citação 12-G (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Acordo de Minsk II, 
de 15 de fevereiro de 2015, relativo, entre 
outras coisas, a um cessar-fogo imediato e 
completo e à retirada das tropas de ambas 
as partes para uma zona de segurança,

Or. pl

Alteração 14
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a bacia do Mar Negro 
é uma das regiões com maior importância 
estratégica no mundo, sendo fundamental 
para a UE e os seus Estados-Membros − 
em especial para garantir a sua segurança e 
defesa – mas também para a Política 
Europeia de Vizinhança e a Parceria 
Oriental; que todos os atuais conflitos 
persistentes na República da Moldávia 
(Transnístria), na Geórgia (Ossétia do Sul e 
Abcásia) e entre a Arménia e o Azerbaijão 
(Nagorno-Karabach) se situam na bacia do 
Mar Negro;

A. Considerando que a bacia do Mar Negro 
é uma das regiões com maior importância 
estratégica no mundo, sendo fundamental 
para a UE e os seus Estados-Membros − 
em especial para garantir a sua segurança e 
defesa – mas também para a Política 
Europeia de Vizinhança e a Parceria 
Oriental; que todos os conflitos mais 
antigos na República da Moldávia 
(Transnístria), na Geórgia (Ossétia do Sul e 
Abcásia) e entre a Arménia e o Azerbaijão 
(Nagorno-Karabach) afetam a situação 
geopolítica e geoestratégica na bacia do 
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Mar Negro;

Or. el

Alteração 15
Angel Dzhambazki
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a bacia do Mar Negro 
é uma das regiões com maior importância 
estratégica no mundo, sendo fundamental 
para a UE e os seus Estados-Membros − 
em especial para garantir a sua segurança e 
defesa – mas também para a Política 
Europeia de Vizinhança e a Parceria 
Oriental; que todos os atuais conflitos 
persistentes na República da Moldávia 
(Transnístria), na Geórgia (Ossétia do Sul e 
Abcásia) e entre a Arménia e o Azerbaijão 
(Nagorno-Karabach) se situam na bacia do 
Mar Negro;

A. Considerando que a bacia do Mar Negro 
é uma das regiões com maior importância 
estratégica no mundo, sendo fundamental 
para a UE e os seus Estados-Membros − 
em especial para garantir a sua segurança e 
defesa – mas também para a Política 
Europeia de Vizinhança e a Parceria 
Oriental; que dois Estados-Membros -
Bulgária e Roménia - são países 
ribeirinhos do Mar Negro e têm uma 
importância estratégica para a UE; que 
todos os atuais conflitos persistentes na 
Ucrânia oriental, na República da 
Moldávia (Transnístria), na Geórgia 
(Ossétia do Sul e Abcásia) e entre a 
Arménia e o Azerbaijão (Nagorno-
Karabach) se situam na bacia do Mar 
Negro;

Or. bg

Alteração 16
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a bacia do Mar Negro 
é uma das regiões com maior importância 
estratégica no mundo, sendo fundamental 
para a UE e os seus Estados-Membros − 
em especial para garantir a sua segurança e 
defesa – mas também para a Política 
Europeia de Vizinhança e a Parceria 

A. Considerando que a bacia do Mar Negro 
é uma das regiões com maior importância 
estratégica no mundo, sendo fundamental 
tanto para a UE e os seus 
Estados-Membros como para a Rússia − 
em especial para garantir a sua segurança e 
defesa – mas também para a Política 
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Oriental; que todos os atuais conflitos 
persistentes na República da Moldávia 
(Transnístria), na Geórgia (Ossétia do Sul e 
Abcásia) e entre a Arménia e o Azerbaijão 
(Nagorno-Karabach) se situam na bacia do 
Mar Negro;

Europeia de Vizinhança e a Parceria 
Oriental; que todos os atuais conflitos 
persistentes na República da Moldávia 
(Transnístria), na Geórgia (Ossétia do Sul e 
Abcásia) e entre a Arménia e o Azerbaijão 
(Nagorno-Karabach) se situam na bacia do 
Mar Negro;

Or. fr

Alteração 17
Zdzisław Krasnodębski
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a bacia do Mar Negro 
é uma das regiões com maior importância 
estratégica no mundo, sendo fundamental 
para a UE e os seus Estados-Membros − 
em especial para garantir a sua segurança e 
defesa – mas também para a Política 
Europeia de Vizinhança e a Parceria 
Oriental; que todos os atuais conflitos 
persistentes na República da Moldávia 
(Transnístria), na Geórgia (Ossétia do Sul e 
Abcásia) e entre a Arménia e o Azerbaijão 
(Nagorno-Karabach) se situam na bacia do 
Mar Negro;

A. Considerando que a bacia do Mar Negro 
é uma das regiões com maior importância 
estratégica no mundo, sendo fundamental 
para a UE e os seus Estados-Membros − 
em especial para garantir a sua segurança e 
defesa – mas também para a Política 
Europeia de Vizinhança e a Parceria 
Oriental; que a importância do reforço da 
cooperação entre a União Europeia e os 
países da região foi reconhecida pela 
Sinergia do Mar Negro – a política 
regional da UE lançada em 2008; que 
todos os atuais conflitos persistentes na 
República da Moldávia (Transnístria), na 
Geórgia (Ossétia do Sul e Abcásia) e entre 
a Arménia e o Azerbaijão (Nagorno-
Karabach) se situam na bacia do Mar 
Negro;

Or. en

Alteração 18
Hilde Vautmans
Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que a bacia do Mar 
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Negro é uma fronteira externa muito 
importante da União Europeia;

Or. en

Alteração 19
Indrek Tarand
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que a anexação da 
Crimeia e a utilização da força pela 
Federação da Rússia violam o 
Memorando de Budapeste de 1994, mas 
também outras normas europeias e 
internacionais, como a Carta das Nações 
Unidas, a Carta de Paris e a Ata Final de 
Helsínquia da OSCE;

Or. en

Alteração 20
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que a Rússia é um dos 
principais parceiros comerciais da União 
Europeia, tornando ambas as economias 
fortemente interdependentes;

Or. es

Alteração 21
Charles Tannock
Proposta de resolução
Considerando B
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Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o Conselho Europeu 
condenou veementemente a anexação da 
Crimeia e de Sebastopol pela Federação 
Russa, que não tenciona reconhecer; que, 
em consequência do que precede, foram 
impostas restrições comerciais entre a UE e 
a Crimeia;

B. Considerando que o Conselho Europeu 
condenou veementemente a anexação da 
Crimeia e de Sebastopol pela Federação 
Russa, que não tenciona reconhecer; que as 
ações da Rússia vieram desestabilizar a 
situação no leste da Ucrânia; que, em 
consequência do que precede, foram 
impostas restrições comerciais entre a UE e 
a Crimeia;

Or. en

Alteração 22
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o Conselho Europeu 
condenou veementemente a anexação da 
Crimeia e de Sebastopol pela Federação 
Russa, que não tenciona reconhecer; que,
em consequência do que precede, foram 
impostas restrições comerciais entre a UE e 
a Crimeia;

B. Considerando que o Conselho Europeu 
condenou a anexação da Crimeia e de 
Sebastopol pela Federação Russa, que não 
tenciona reconhecer; que, em consequência 
do que precede, foram impostas restrições 
comerciais entre a UE e a Crimeia;

Or. el

Alteração 23
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o Conselho Europeu 
condenou veementemente a anexação da 
Crimeia e de Sebastopol pela Federação 
Russa, que não tenciona reconhecer; que, 
em consequência do que precede, foram 
impostas restrições comerciais entre a UE e 
a Crimeia;

B. Considerando que o Conselho Europeu 
condenou veementemente a ligação da 
Crimeia e de Sebastopol à Federação 
Russa, enquanto o povo da Crimeia, por 
meio das decisões das instituições da sua 
república autónoma eleitas 
democraticamente e em conformidade 
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com a legislação ucraniana, confirmadas 
pelo referendo de 16 de março de 2014, 
utilizou, em conformidade com a Carta 
das Nações Unidas, o seu direito à 
autodeterminação; que, em consequência 
do que precede, foram impostas restrições 
comerciais entre a UE e a Crimeia;

Or. fr

Alteração 24
Ioan Mircea Pașcu
Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o Conselho Europeu 
condenou veementemente a anexação da 
Crimeia e de Sebastopol pela Federação 
Russa, que não tenciona reconhecer; que, 
em consequência do que precede, foram 
impostas restrições comerciais entre a UE e 
a Crimeia;

B. Considerando que o Conselho Europeu 
condenou veementemente a anexação da 
Crimeia e de Sebastopol pela Federação 
Russa, que não tenciona reconhecer, e que 
violam a Carta das Nações Unidas e a Ata 
Final de Helsínquia da OSCE, assim 
como as obrigações da Rússia no âmbito 
do Memorando de Budapeste; que, em 
consequência do que precede, foram 
impostas restrições comerciais entre a UE e 
a Crimeia;

Or. en

Alteração 25
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que o Governo 
ucraniano reconheceu, de facto, esta 
ligação ao não proceder à rutura das suas 
relações diplomáticas com a Federação 
Russa, ao retirar voluntariamente as suas 
forças armadas deste território, ao criar 
uma fronteira migratória e aduaneira 
com a Crimeia e ao manter as suas 
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relações económicas e financeiras com a 
Rússia, nomeadamente no domínio das 
indústrias da defesa;

Or. fr

Alteração 26
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que a NATO condenou a
escalada militar da Federação Russa na 
Crimeia, a anexação ilegal e ilegítima 
desta península e a desestabilização 
continuada e deliberada da Ucrânia 
oriental por parte da Rússia, em violação 
do direito internacional;

C. Considerando que a NATO está na 
origem da escalada militar com a
Federação Russa na Crimeia, por via das 
operações de desestabilização levadas a 
cabo pelo Governo dos Estados Unidos da 
América, nomeadamente pelas suas 
empresas militares privadas, na Ucrânia 
oriental, em violação do direito 
internacional;

Or. fr

Alteração 27
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que a NATO condenou a 
escalada militar da Federação Russa na 
Crimeia, a anexação ilegal e ilegítima desta 
península e a desestabilização continuada e 
deliberada da Ucrânia oriental por parte da 
Rússia, em violação do direito 
internacional;

C. Considerando que a NATO condenou a 
escalada militar da Federação Russa na 
Crimeia, a «anexação ilegal e ilegítima» 
desta península e a «desestabilização 
continuada e deliberada» da Ucrânia 
oriental por parte da Rússia, em violação 
do direito internacional; considerando que 
foi a Aliança Atlântica que iniciou uma 
guerra com o objetivo de acelerar o 
processo de secessão do Kosovo;

Or. es
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Alteração 28
Fabio Massimo Castaldo
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que a NATO condenou a 
escalada militar da Federação Russa na 
Crimeia, a anexação ilegal e ilegítima desta 
península e a desestabilização continuada 
e deliberada da Ucrânia oriental por parte 
da Rússia, em violação do direito 
internacional;

C. Considerando que a escalada militar da 
Federação Russa na Crimeia, a anexação 
ilegal desta península e a desestabilização 
da Ucrânia oriental por parte da 
Rússia, constituem os elementos de 
uma violação do direito internacional; 
considerando que se registam 
responsabilidades graves também por 
parte das tropas ucranianas e que a UE, 
até à data, não conseguiu desempenhar 
um papel ativo no panorama diplomático 
de gestão da crise;

Or. it

Alteração 29
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que a NATO condenou a 
escalada militar da Federação Russa na 
Crimeia, a anexação ilegal e ilegítima desta 
península e a desestabilização continuada e 
deliberada da Ucrânia oriental por parte da 
Rússia, em violação do direito 
internacional;

C. Considerando que a NATO condenou a 
escalada militar da Federação Russa na 
Crimeia, a anexação ilegal e ilegítima desta 
península e a desestabilização continuada e 
deliberada da Ucrânia oriental por parte da 
Rússia;

Or. el

Alteração 30
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que a Organização do 
Tratado de Segurança Coletiva não 
considera a NATO um inimigo e que 
rejeitou várias vezes a política de blocos 
promovida pela NATO; considerando que 
a OTSC convidou várias vezes a NATO a 
iniciar uma colaboração para garantir a 
estabilidade e a segurança da região;

Or. es

Alteração 31
Fabio Massimo Castaldo
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o equilíbrio militar na 
bacia do Mar Negro se alterou na 
sequência da anexão ilegal da Crimeia e 
que a Rússia controla agora ilegalmente 
centenas de quilómetros do litoral da 
Crimeia e as águas adjacentes junto às 
fronteiras marítimas da NATO e da UE;
que a Rússia tem instigado a 
agressividade no território ucraniano;

D. Considerando que o equilíbrio militar na 
bacia do Mar Negro se alterou na 
sequência da anexação ilegal da Crimeia e 
que a Rússia controla agora ilegalmente 
centenas de quilómetros do litoral da 
Crimeia e as águas adjacentes junto às 
fronteiras marítimas da UE;

Or. it

Alteração 32
Zdzisław Krasnodębski
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o equilíbrio militar na 
bacia do Mar Negro se alterou na 
sequência da anexão ilegal da Crimeia e 
que a Rússia controla agora ilegalmente 
centenas de quilómetros do litoral da 
Crimeia e as águas adjacentes junto às 

D. Considerando que o equilíbrio militar na 
bacia do Mar Negro se alterou na
sequência da anexação ilegal da Crimeia e 
que a Rússia controla agora ilegalmente 
centenas de quilómetros do litoral da 
Crimeia e as águas adjacentes junto às 
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fronteiras marítimas da NATO e da UE; 
que a Rússia tem instigado a 
agressividade no território ucraniano;

fronteiras marítimas da NATO e da UE, e 
na sequência da invasão da Ucrânia pela 
Rússia, com a presença das suas forças 
armadas na região de Donbas e com a 
massificação de um número considerável 
de tropas ao longo da fronteira com a 
Ucrânia;

Or. en

Alteração 33
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o equilíbrio militar na 
bacia do Mar Negro se alterou na 
sequência da anexão ilegal da Crimeia e 
que a Rússia controla agora ilegalmente
centenas de quilómetros do litoral da 
Crimeia e as águas adjacentes junto às 
fronteiras marítimas da NATO e da UE; 
que a Rússia tem instigado a 
agressividade no território ucraniano;

D. Considerando que o equilíbrio militar na 
bacia do Mar Negro se alterou na 
sequência das manobras Sea Breeze da 
NATO no território da Crimeia entre 2004 
e 2010, sentidas pela população local, 
pelas instituições locais da Crimeia e pela 
Rússia como verdadeiras provocações e 
que a Rússia assegura agora a segurança 
de centenas de quilómetros do litoral da 
Crimeia e as águas adjacentes junto às 
fronteiras marítimas da NATO e da UE;

Or. fr

Alteração 34
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o equilíbrio militar na 
bacia do Mar Negro se alterou na 
sequência da anexão ilegal da Crimeia e 
que a Rússia controla agora ilegalmente
centenas de quilómetros do litoral da 
Crimeia e as águas adjacentes junto às 
fronteiras marítimas da NATO e da UE; 
que a Rússia tem instigado a 

D. Considerando que o equilíbrio militar na 
bacia do Mar Negro se alterou na 
sequência da anexação da Crimeia à 
Rússia e que a Rússia controla agora 
centenas de quilómetros do litoral da 
Crimeia e as águas adjacentes junto às 
fronteiras marítimas da NATO e da UE;
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agressividade no território ucraniano;

Or. es

Alteração 35
Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o equilíbrio militar na 
bacia do Mar Negro se alterou na 
sequência da anexão ilegal da Crimeia e 
que a Rússia controla agora ilegalmente 
centenas de quilómetros do litoral da 
Crimeia e as águas adjacentes junto às 
fronteiras marítimas da NATO e da UE; 
que a Rússia tem instigado a 
agressividade no território ucraniano;

D. Considerando que o equilíbrio militar na 
bacia do Mar Negro se alterou na 
sequência da anexação ilegal da Crimeia e 
que a Rússia controla agora ilegalmente 
centenas de quilómetros do litoral da 
Crimeia e as águas adjacentes junto às 
fronteiras marítimas da NATO e da UE;

Or. es

Alteração 36
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o equilíbrio militar na 
bacia do Mar Negro se alterou na 
sequência da anexão ilegal da Crimeia e 
que a Rússia controla agora ilegalmente 
centenas de quilómetros do litoral da 
Crimeia e as águas adjacentes junto às 
fronteiras marítimas da NATO e da UE; 
que a Rússia tem instigado a agressividade 
no território ucraniano;

D. Considerando que o equilíbrio militar na 
bacia do Mar Negro se alterou na 
sequência da anexação ilegal da Crimeia e 
da ocupação da Abcásia e da região de 
Tskhinvali/Ossétia do Sul, Geórgia, e que 
a Rússia controla agora ilegalmente
centenas de quilómetros do litoral da 
Crimeia e da Abcásia e as águas adjacentes 
junto às fronteiras marítimas da NATO e 
da UE; que a Rússia tem instigado a 
agressividade no território ucraniano;

Or. en
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Alteração 37
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o equilíbrio militar na 
bacia do Mar Negro se alterou na 
sequência da anexão ilegal da Crimeia e 
que a Rússia controla agora ilegalmente
centenas de quilómetros do litoral da 
Crimeia e as águas adjacentes junto às 
fronteiras marítimas da NATO e da UE; 
que a Rússia tem instigado a 
agressividade no território ucraniano;

D. Considerando que o equilíbrio militar na 
bacia do Mar Negro se alterou na 
sequência da anexação ilegal da Crimeia e 
que a Rússia controla agora centenas de 
quilómetros do litoral da Crimeia e as 
águas adjacentes dos Estados-Membros da 
UE;

Or. el

Alteração 38
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que a política do 
Governo ucraniano representa uma 
ameaça para a estabilidade na bacia do 
Mar Negro;

Or. es

Alteração 39
Javier Nart
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que antes da anexação 
ilegal a presença das forças terrestres e 
aéreas russas na Crimeia era mínima e 
cingia-se essencialmente à defesa de 
Sebastopol — principal base da frota russa 
no Mar Negro — e de duas bases navais 

E. Considerando que antes da anexação 
ilegal as forças terrestres e aéreas russas na 
Crimeia estavam presentes na região e, já 
nessa altura, cingiam-se à defesa de 
Sebastopol — principal base da frota russa 
no Mar Negro — e de duas bases navais 
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adjacentes; que, na sequência dos 
desenvolvimentos na Crimeia e na bacia 
do Mar Negro após a anexação, a Rússia 
mobilizou-se para criar uma ofensiva 
comum, conjugando forças marinhas, 
terrestres e aéreas;

adjacentes;

Or. es

Alteração 40
Zdzisław Krasnodębski
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que antes da anexação 
ilegal a presença das forças terrestres e 
aéreas russas na Crimeia era mínima e 
cingia-se essencialmente à defesa de 
Sebastopol — principal base da frota russa 
no Mar Negro — e de duas bases navais 
adjacentes; que, na sequência dos 
desenvolvimentos na Crimeia e na bacia do 
Mar Negro após a anexação, a Rússia 
mobilizou-se para criar uma ofensiva 
comum, conjugando forças marinhas, 
terrestres e aéreas;

E. Considerando que antes da anexação 
ilegal a presença das forças terrestres e 
aéreas russas na Crimeia era mínima e 
cingia-se essencialmente à defesa de 
Sebastopol — principal base da frota russa 
no Mar Negro — e de duas bases navais 
adjacentes; que a anexação da Crimeia 
enfraqueceu gravemente as forças 
armadas da Ucrânia, afetando, em 
particular, a sua marinha de guerra, que 
foi dominada pelas tropas russas; que, na 
sequência dos desenvolvimentos na 
Crimeia e na bacia do Mar Negro após a 
anexação, a Rússia mobilizou-se para criar 
uma ofensiva comum, conjugando forças 
marinhas, terrestres e aéreas;

Or. en

Alteração 41
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que antes da anexação 
ilegal a presença das forças terrestres e 
aéreas russas na Crimeia era mínima e 
cingia-se essencialmente à defesa de 

E. Considerando que, antes da 
reunificação da Crimeia com a Rússia, a 
presença das forças terrestres e aéreas 
russas na Crimeia era significativa 
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Sebastopol — principal base da frota russa 
no Mar Negro — e de duas bases navais 
adjacentes; que, na sequência dos 
desenvolvimentos na Crimeia e na bacia do 
Mar Negro após a anexação, a Rússia 
mobilizou-se para criar uma ofensiva
comum, conjugando forças marinhas, 
terrestres e aéreas;

(ascendendo a 25 000 homens) e cingia-se 
essencialmente à defesa de Sebastopol —
principal base da frota russa no Mar Negro 
— e de duas bases navais adjacentes; que, 
na sequência dos desenvolvimentos na 
Crimeia e na bacia do Mar Negro, a Rússia 
mobilizou-se para criar uma ação 
defensiva comum, conjugando forças 
marinhas, terrestres e aéreas;

Or. fr

Alteração 42
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que antes da anexação 
ilegal a presença das forças terrestres e 
aéreas russas na Crimeia era mínima e 
cingia-se essencialmente à defesa de 
Sebastopol — principal base da frota russa 
no Mar Negro — e de duas bases navais 
adjacentes; que, na sequência dos 
desenvolvimentos na Crimeia e na bacia 
do Mar Negro após a anexação, a Rússia 
mobilizou-se para criar uma ofensiva 
comum, conjugando forças marinhas, 
terrestres e aéreas;

E. Considerando que antes da anexação a 
presença das forças terrestres e aéreas 
russas na Crimeia era mínima e cingia-se 
essencialmente à defesa de Sebastopol —
principal base da frota russa no Mar Negro 
— e de duas bases navais adjacentes;

Or. es

Alteração 43
Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que antes da anexação 
ilegal a presença das forças terrestres e 
aéreas russas na Crimeia era mínima e 
cingia-se essencialmente à defesa de 
Sebastopol — principal base da frota 

E. Considerando que depois da anexação 
ilegal da Crimeia a presença das forças 
terrestres e aéreas russas na bacia do Mar 
Negro aumentou consideravelmente;
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russa no Mar Negro — e de duas bases 
navais adjacentes; que, na sequência dos 
desenvolvimentos na Crimeia e na bacia 
do Mar Negro após a anexação, a Rússia 
mobilizou-se para criar uma ofensiva 
comum, conjugando forças marinhas, 
terrestres e aéreas;

Or. es

Alteração 44
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que antes da anexação 
ilegal a presença das forças terrestres e 
aéreas russas na Crimeia era mínima e 
cingia-se essencialmente à defesa de 
Sebastopol — principal base da frota russa 
no Mar Negro — e de duas bases navais 
adjacentes; que, na sequência dos 
desenvolvimentos na Crimeia e na bacia do 
Mar Negro após a anexação, a Rússia 
mobilizou-se para criar uma ofensiva 
comum, conjugando forças marinhas, 
terrestres e aéreas;

E. Considerando que antes da anexação 
ilegal a presença das forças terrestres e 
aéreas russas na Crimeia era mínima e 
cingia-se essencialmente à defesa de 
Sebastopol — principal base da frota russa 
no Mar Negro — e de duas bases navais 
adjacentes; que, na sequência dos 
desenvolvimentos na Crimeia, na Abcásia 
e na região de Tskhinvali/Ossétia do Sul e 
na bacia do Mar Negro após a anexação, a 
Rússia mobilizou-se para criar uma 
ofensiva comum, conjugando forças 
marinhas, terrestres e aéreas;

Or. en

Alteração 45
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
Considerando Ε

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que antes da anexação 
ilegal a presença das forças terrestres e 
aéreas russas na Crimeia era mínima e 
cingia-se essencialmente à defesa de 
Sebastopol — principal base da frota russa 
no Mar Negro — e de duas bases navais 

E. Considerando que antes da anexação a 
presença das forças terrestres e aéreas 
russas na Crimeia era necessária e cingia-
se essencialmente à defesa de Sebastopol 
— principal base da frota russa no Mar 
Negro — e de duas bases navais 



PE552.050v01-00 22/123 AM\1055090PT.doc

PT

adjacentes; que, na sequência dos 
desenvolvimentos na Crimeia e na bacia do 
Mar Negro após a anexação, a Rússia 
mobilizou-se para criar uma ofensiva 
comum, conjugando forças marinhas, 
terrestres e aéreas;

adjacentes; que, na sequência dos 
desenvolvimentos na Crimeia e na bacia do 
Mar Negro após a anexação, a Rússia 
mobilizou-se para criar uma importante 
força militar, conjugando forças marinhas, 
terrestres e aéreas;

Or. el

Alteração 46
Javier Nart
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

Considerando que a Rússia, após a 
anexação, acelerou a expansão e a 
modernização da sua frota do Mar Negro; 
que o plano de modernização dessa frota é 
uma das componentes mais ambiciosas do 
programa de aquisição de armas do Estado 
russo para o período 2011-2020; que, em 
dezembro de 2014, o Governo russo 
aprovou uma nova doutrina militar, 
segundo a qual a NATO é a principal 
ameaça à segurança da Rússia;

F. Considerando que a Rússia, após a 
anexação, acelerou a expansão e a 
modernização da sua frota do Mar Negro; 
que o plano de modernização dessa frota é 
uma das componentes mais ambiciosas do 
programa de aquisição de armas do Estado 
russo para o período 2011-2020, ainda que 
a modernização da frota russa seja 
inferior à modernização da frota dos EUA 
à escala mundial; que, em dezembro de 
2014, o Governo russo aprovou uma nova 
doutrina militar, segundo a qual a NATO é 
a principal ameaça à segurança da Rússia;

Or. es

Alteração 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

Considerando que a Rússia, após a 
anexação, acelerou a expansão e a 
modernização da sua frota do Mar Negro; 
que o plano de modernização dessa frota é 
uma das componentes mais ambiciosas do 
programa de aquisição de armas do Estado 
russo para o período 2011-2020; que, em 

F. Considerando que a Rússia, após a 
reunificação, planeou a expansão e a 
modernização da sua frota do Mar Negro; 
que o plano de modernização dessa frota é 
uma das componentes mais ambiciosas do 
programa de aquisição de armas do Estado 
russo para o período 2011-2020; que, em 
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dezembro de 2014, o Governo russo 
aprovou uma nova doutrina militar, 
segundo a qual a NATO é a principal 
ameaça à segurança da Rússia;

dezembro de 2014, o Governo russo 
aprovou uma nova doutrina militar, 
segundo a qual a NATO é a principal 
ameaça à segurança da Rússia; que este 
documento foi assinado após as decisões 
tomadas nas cimeiras da NATO em 
Chicago e Newport, onde, entre outras 
coisas, ficou decidida a criação de um 
escudo antimísseis que abrangeria toda a 
parte europeia da Rússia, bem como após 
as resoluções S 2277 e H.S. 758 adotadas 
em julho e em dezembro de 2014 pelo 
Congresso dos Estados Unidos da 
América, que descrevem a Rússia como 
um «país agressor» que invadiu a 
Ucrânia e exortam à preparação para 
uma guerra contra a Rússia, propondo a 
militarização da Europa de Leste e dos 
Estados Bálticos;

Or. fr

Alteração 48
Marek Jurek
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que a Rússia, após a 
anexação, acelerou a expansão e a 
modernização da sua frota do Mar Negro; 
que o plano de modernização dessa frota é 
uma das componentes mais ambiciosas do 
programa de aquisição de armas do Estado 
russo para o período 2011-2020; que, em 
dezembro de 2014, o Governo russo 
aprovou uma nova doutrina militar, 
segundo a qual a NATO é a principal 
ameaça à segurança da Rússia;

F. Considerando que a Rússia, após a 
anexação, acelerou a expansão e a 
modernização da sua frota do Mar Negro; 
que o plano de modernização dessa frota é 
uma das componentes mais ambiciosas do 
programa de aquisição de armas do Estado 
russo para o período 2011-2020; que, em 
dezembro de 2014, o Governo russo 
aprovou uma nova doutrina militar, 
segundo a qual a NATO é a principal 
ameaça à segurança da Rússia; que esta 
doutrina permite a utilização de armas 
nucleares contra um Estado que não 
possua este tipo de armas;

Or. pl
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Alteração 49
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que a Rússia, após a 
anexação, acelerou a expansão e a 
modernização da sua frota do Mar Negro; 
que o plano de modernização dessa frota é 
uma das componentes mais ambiciosas do 
programa de aquisição de armas do Estado 
russo para o período 2011-2020; que, em 
dezembro de 2014, o Governo russo 
aprovou uma nova doutrina militar, 
segundo a qual a NATO é a principal 
ameaça à segurança da Rússia;

F. Considerando que a Rússia, após a 
anexação, acelerou a expansão e a 
modernização da sua frota do Mar Negro; 
que o plano de modernização dessa frota é 
uma das componentes mais ambiciosas do 
programa de aquisição de armas do Estado 
russo para o período 2011-2020; que, em 
dezembro de 2014, o Governo russo 
aprovou uma nova doutrina militar, 
segundo a qual a NATO é a principal 
ameaça à segurança da Rússia; que, em 
2007, a Rússia declarou que «suspendeu» 
a sua participação no Tratado sobre 
Forças Armadas Convencionais na 
Europa (FCE) e que se retirou totalmente 
do FCE em 11 de março de 2015;

Or. en

Alteração 50
Indrek Tarand
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que, a partir de 11 de 
março, a Federação da Rússia cessou a 
sua participação no Grupo Consultivo 
Comum no âmbito do Tratado sobre 
Forças Armadas Convencionais na 
Europa retirando-se, consequentemente, 
do tratado, cuja aplicação já estava 
suspensa desde 2007;

Or. en
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Alteração 51
Marek Jurek
Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que as consequências 
globais da agressão russa na Ucrânia 
oriental são evidenciadas pelas manobras 
nucleares levadas a cabo pela Rússia 
durante as negociações que precederam o 
cessar-fogo de Minsk II; que, em [18 de 
fevereiro], o presidente da Ucrânia 
manifestou a necessidade de convidar 
uma força internacional de manutenção 
da paz para a região oriental do país;

Or. pl

Alteração 52
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que a NATO iniciou 
um «plano de ação imediata» que coloca 
em risco os seus vizinhos a Leste, criando 
uma situação de vulnerabilidade para os 
seus membros europeus;

Or. es

Alteração 53
Kati Piri
Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que a Turquia é um 
aliado da NATO, uma potência naval, um 
interveniente regional ativo no âmbito da 
política externa e um parceiro fundamental 

G. Considerando que a Turquia é um país 
candidato à UE, um aliado da NATO, uma 
potência naval, um interveniente regional 
ativo no âmbito da política externa e um 
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para a UE em domínios que ultrapassam as 
questões energéticas e de segurança das 
fronteiras; que a localização estratégica da 
Turquia é também muito relevante para a 
outra ameaça séria com que a NATO e a 
UE e deparam, o autoproclamado Estado 
Islâmico (Daesh);

parceiro fundamental para a UE em 
domínios que ultrapassam as questões 
energéticas e de segurança das fronteiras; 
que a localização estratégica da Turquia é 
também muito relevante para a outra 
ameaça séria com que a NATO e a UE e 
deparam, o autoproclamado Estado 
Islâmico (Daesh);

Or. en

Alteração 54
Charles Tannock
Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que a Turquia é um 
aliado da NATO, uma potência naval, um 
interveniente regional ativo no âmbito da 
política externa e um parceiro fundamental 
para a UE em domínios que ultrapassam 
as questões energéticas e de segurança das 
fronteiras; que a localização estratégica da 
Turquia é também muito relevante para a 
outra ameaça séria com que a NATO e a 
UE e deparam, o autoproclamado Estado 
Islâmico (Daesh);

G. Considerando que a Turquia é um 
aliado da NATO, uma potência naval, um 
interveniente regional ativo no âmbito da 
política externa, um país candidato à UE e 
um parceiro fundamental em questões 
energéticas e de segurança das fronteiras;
que a Turquia tem um papel singular a 
desempenhar na região do Mar Negro, 
pela Convenção de Montreux de 1936;
que a localização estratégica da Turquia é 
também muito relevante para a outra 
ameaça séria com que a NATO e a UE e 
deparam, o autoproclamado Estado 
Islâmico (Daesh);

Or. en

Alteração 55
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que a Turquia é um 
aliado da NATO, uma potência naval, um 
interveniente regional ativo no âmbito da 
política externa e um parceiro fundamental 

G. Considerando que a Turquia é um 
aliado da NATO, uma potência naval, um 
interveniente regional ativo no âmbito da 
política externa e um parceiro fundamental 



AM\1055090PT.doc 27/123 PE552.050v01-00

PT

para a UE em domínios que ultrapassam as 
questões energéticas e de segurança das 
fronteiras; que a localização estratégica da 
Turquia é também muito relevante para a 
outra ameaça séria com que a NATO e a
UE e deparam, o autoproclamado Estado 
Islâmico (Daesh);

para a UE em domínios que ultrapassam as 
questões energéticas e de segurança das 
fronteiras, ainda que ocupe ilegalmente o 
norte da República de Chipre desde 1974; 
que a situação estratégica da Turquia
permite aos países da NATO e à UE 
ignorar este grave atentado à ordem 
internacional, que afeta um 
Estado-Membro da União Europeia;

Or. fr

Alteração 56
Ioan Mircea Pașcu
Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que a Turquia é um 
aliado da NATO, uma potência naval, um 
interveniente regional ativo no âmbito da 
política externa e um parceiro fundamental 
para a UE em domínios que ultrapassam as 
questões energéticas e de segurança das 
fronteiras; que a localização estratégica da 
Turquia é também muito relevante para a 
outra ameaça séria com que a NATO e a 
UE e deparam, o autoproclamado Estado 
Islâmico (Daesh);

G. Considerando que a Turquia é um 
aliado da NATO, uma potência naval, um 
interveniente regional ativo no âmbito da 
política externa e um parceiro fundamental 
para a UE em domínios que ultrapassam as 
questões energéticas e de segurança das 
fronteiras; que a localização estratégica da 
Turquia é também muito relevante para a 
outra ameaça séria com que a NATO e a 
UE e deparam, o autoproclamado Estado 
Islâmico (Daesh); que a Turquia pode 
desempenhar um papel importante no 
combate às ameaças no Mar Negro e ao 
Daesh;

Or. en

Alteração 57
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que a Turquia é um 
aliado da NATO, uma potência naval, um 
interveniente regional ativo no âmbito da 

G. Considerando que a Turquia é um 
aliado da NATO, uma potência naval, um 
interveniente regional ativo no âmbito da 
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política externa e um parceiro fundamental 
para a UE em domínios que ultrapassam as 
questões energéticas e de segurança das 
fronteiras; que a localização estratégica da 
Turquia é também muito relevante para a 
outra ameaça séria com que a NATO e a 
UE e deparam, o autoproclamado Estado 
Islâmico (Daesh);

política externa e um parceiro fundamental 
para a UE em domínios que ultrapassam as 
questões energéticas e de segurança das 
fronteiras; que a localização estratégica da 
Turquia é também muito relevante para a 
outra ameaça séria com que a NATO e a 
UE e deparam, o autoproclamado Estado 
Islâmico (Daesh); considerando que a 
Turquia ainda não se pronunciou de 
forma clara sobre a anexação da Crimeia 
pela Rússia e as suas consequências, 
embora considere esta ação ilegal;

Or. es

Alteração 58
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
Recital G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que a Turquia é um
aliado da NATO, uma potência naval, um 
interveniente regional ativo no âmbito da 
política externa e um parceiro 
fundamental para a UE em domínios que 
ultrapassam as questões energéticas e de 
segurança das fronteiras; que a 
localização estratégica da Turquia é 
também muito relevante para a outra 
ameaça séria com que a NATO e a UE e 
deparam, o autoproclamado Estado 
Islâmico (Daesh);

G. Considerando que a Turquia — apesar 
de ser um país membro da NATO, uma 
potência naval e um interveniente regional 
ativo no âmbito da política externa — não 
abraça as diretrizes da Política Externa e 
de Segurança Comum (PESC) da UE, 
demonstrando tolerância em relação às 
ações ilegais e terroristas levadas a cabo 
pelo Estados Islâmico, nem as resoluções 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
ocupando ilegalmente a parte norte da 
República do Chipre, que é um 
Estado-Membro da UE;

Or. el

Alteração 59
Angel Dzhambazki
Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que a Turquia é um G. Considerando que a Turquia é um 
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aliado da NATO, uma potência naval, um 
interveniente regional ativo no âmbito da 
política externa e um parceiro fundamental
para a UE em domínios que ultrapassam as 
questões energéticas e de segurança das 
fronteiras; que a localização estratégica da 
Turquia é também muito relevante para a 
outra ameaça séria com que a NATO e a 
UE e deparam, o autoproclamado Estado 
Islâmico (Daesh);

aliado da NATO, uma potência naval, um 
interveniente regional ativo no âmbito da 
política externa e atualmente um parceiro 
para a UE em domínios que ultrapassam as 
questões energéticas e de segurança das 
fronteiras; que a Turquia não segue a 
política externa comum da Rússia e não 
aderiu às sanções impostas pela União, 
contrariamente a outros países que têm o 
estatuto de membro associado; que a 
localização estratégica da Turquia é 
também muito relevante para a outra 
ameaça séria com que a NATO e a UE e 
deparam, o autoproclamado Estado 
Islâmico (Daesh); que a Turquia poderia 
desempenhar um papel fundamental na 
luta contra o Estado Islâmico que não se 
limita apenas ao acolhimento de 
refugiados;

Or. bg

Alteração 60
Kati Piri
Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que a UE, a NATO e os 
EUA condenaram o «Tratado» assinado em 
novembro de 2014 entre a Rússia e as 
autoridades separatistas da Abcásia e 
reafirmaram o seu apoio à soberania e à 
integridade territorial da Geórgia;

H. Considerando que a UE, a NATO e os 
EUA condenaram o «Tratado» assinado em 
novembro de 2014 entre a Rússia e as 
autoridades separatistas da Abcásia e o 
«Tratado» assinado em março com a 
Ossétia do Sul e reafirmaram o seu apoio à 
soberania e à integridade territorial da 
Geórgia;

Or. en

Alteração 61
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
Considerando H
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Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que a UE, a NATO e os 
EUA condenaram o «Tratado» assinado em 
novembro de 2014 entre a Rússia e as 
autoridades separatistas da Abcásia e 
reafirmaram o seu apoio à soberania e à 
integridade territorial da Geórgia;

H. Considerando que a UE, a NATO e os 
EUA condenaram o «Tratado» assinado em 
novembro de 2014 entre a Rússia e a 
República da Abcásia e reafirmaram o seu 
apoio à soberania e à integridade territorial 
da Geórgia;

Or. fr

Alteração 62
Ioan Mircea Pașcu
Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que a UE, a NATO e os 
EUA condenaram o «Tratado» assinado
em novembro de 2014 entre a Rússia e as 
autoridades separatistas da Abcásia e 
reafirmaram o seu apoio à soberania e à 
integridade territorial da Geórgia;

H. Considerando que a reação da UE à 
agressão e violação, por parte da Rússia, 
da integridade territorial da Geórgia em 
2008 pode ter encorajado a Rússia a agir 
de forma semelhante perante a Ucrânia, 
que a UE, a NATO e os EUA condenaram 
os «Tratados» assinados em novembro de 
2014 e março de 2015 entre a Rússia e as 
autoridades separatistas da Abcásia e da 
Ossétia do Sul, reafirmando o seu apoio à 
soberania e à integridade territorial da 
Geórgia;

Or. en

Alteração 63
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda
Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que a UE, a NATO e os 
EUA condenaram o «Tratado» assinado em 
novembro de 2014 entre a Rússia e as 
autoridades separatistas da Abcásia e 
reafirmaram o seu apoio à soberania e à 

H. Considerando que a UE, a NATO e os 
EUA condenaram o «Tratado» assinado em 
novembro de 2014 entre a Rússia e as 
autoridades separatistas da Abcásia e o 
«Tratado de aliança e integração»
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integridade territorial da Geórgia; assinado em março de 2015 entre a 
Rússia e a Ossétia do Sul e reafirmaram o 
seu apoio à soberania e à integridade 
territorial da Geórgia;

Or. en

Alteração 64
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que a UE, a NATO e os 
EUA condenaram o «Tratado» assinado em 
novembro de 2014 entre a Rússia e as 
autoridades separatistas da Abcásia e 
reafirmaram o seu apoio à soberania e à 
integridade territorial da Geórgia;

H. Considerando que a UE, a NATO e os 
EUA condenaram o «Tratado» assinado em 
novembro de 2014 e em março de 2015 
entre a Rússia e as autoridades separatistas 
da Abcásia e a Ossétia do Sul, em violação 
dos princípios fundamentais do direito 
internacional e dos compromissos 
internacionais da Rússia, incluindo os 
compromissos assumidos no âmbito do 
Acordo de Cessar-Fogo de 12 de agosto de 
2008, e reafirmaram o seu apoio à 
soberania e à integridade territorial da 
Geórgia;

Or. en

Alteração 65
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer
Proposta de resolução
Considerando H-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-A. Considerando que a Rússia 
suspendeu a sua participação no Tratado 
sobre Forças Armadas Convencionais na 
Europa em 2007 tendo declarado, em 10 
de março de 2015, que irá cessar o seu 
envolvimento também no grupo 
consultivo do Tratado, saindo, assim, 
definitivamente do FCE;
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Or. en

Alteração 66
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
Considerando H-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-A. Considerando que a Rússia e a 
Turquia chegaram a um acordo 
relativamente à rota para a instalação do 
novo gasoduto, que transportará gás de 
origem russa para Europa, passando pelo 
território dos países referidos e pela 
Grécia, Estado-Membro da União 
Europeia;

Or. es

Alteração 67
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
Considerando H-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-A. Considerando que a NATO, os EUA 
e a maioria dos Estados-Membros da UE 
promoveram e apoiaram o processo de 
secessão violenta do Kosovo;

Or. es

Alteração 68
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que, desde a ocupação 
pelas forças russas, a Crimeia tem sido 
palco de violações dos direitos humanos 
que afetam sobretudo os tártaros da 

Suprimido
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Crimeia;

Or. el

Alteração 69
Charles Tannock
Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que, desde a ocupação 
pelas forças russas, a Crimeia tem sido 
palco de violações dos direitos humanos 
que afetam sobretudo os tártaros da 
Crimeia;

I. Considerando que, desde a ocupação 
pelas forças russas e a anexação ilegal, a 
Crimeia tem sido palco de violações dos 
direitos humanos que afetam sobretudo os 
tártaros da Crimeia, os portadores de 
passaporte ucraniano e os ativistas da 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 70
Zdzisław Krasnodębski
Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que, desde a ocupação 
pelas forças russas, a Crimeia tem sido 
palco de violações dos direitos humanos 
que afetam sobretudo os tártaros da 
Crimeia;

I. Considerando que, desde a ocupação 
pelas forças russas, a Crimeia tem sido 
palco de violações dos direitos humanos 
que afetam sobretudo os tártaros da 
Crimeia, os ativistas pró-ucranianos e 
aqueles que pretendem manter a 
nacionalidade ucraniana;

Or. en

Alteração 71
Jean-Luc Schaffhauser, Aymeric Chauprade, Nicolas Bay, Mario Borghezio
Proposta de resolução
Considerando I
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Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que, desde a ocupação 
pelas forças russas, a Crimeia tem sido
palco de violações dos direitos humanos 
que afetam sobretudo os tártaros da 
Crimeia;

I. Considerando que a Crimeia foi, durante 
23 anos de soberania ucraniana, palco de 
violações dos direitos humanos, em 
particular no domínio dos direitos 
linguísticos que afetam tanto os tártaros 
como os 101 grupos étnicos que compõem 
o povo da Crimeia;

Or. fr

Alteração 72
Afzal Khan
Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que, desde a ocupação 
pelas forças russas, a Crimeia tem sido 
palco de violações dos direitos humanos 
que afetam sobretudo os tártaros da 
Crimeia;

I. Considerando que, desde a ocupação 
pelas forças russas, a Crimeia tem sido 
palco de violações dos direitos humanos 
que afetam os grupos minoritários e os 
opositores da ocupação russa; que, 
receando uma repetição da história, 
milhares de famílias tártaras da Crimeia 
já abandonaram a península à procura de 
refúgio na Ucrânia ocidental, na Turquia 
e noutros locais; que os que ficaram estão 
sob pressão crescente, sendo denunciados, 
quase todos os dias, casos de assédio 
físico, desaparecimentos forçados, 
ataques a residências, marcação de 
portas, expropriação de terras, 
vandalização de propriedades e acusação 
de envolvimento em atividades 
extremistas;

Or. en

Alteração 73
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
Considerando I
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Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que, desde a ocupação 
pelas forças russas, a Crimeia tem sido 
palco de violações dos direitos humanos 
que afetam sobretudo os tártaros da 
Crimeia;

I. Considerando que, desde a ocupação 
pelas forças russas, a Abcásia, a região de 
Tskhinvali/Ossétia do Sul e, mais 
recentemente, a Crimeia têm sido palco de 
violações dos direitos humanos que afetam 
sobretudo os tártaros da Crimeia;

Or. en

Alteração 74
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Apoia firmemente o não 
reconhecimento da anexação da Crimeia
pela Rússia; reitera o seu empenho na 
independência e soberania da Ucrânia e na 
inviolabilidade das suas fronteiras; apoia
inteiramente as conclusões do Conselho 
Europeu de que a UE não reconhecerá a 
anexação ilegal da Crimeia e de 
Sebastopol;

1. Apoia firmemente a livre determinação 
do povo da Crimeia; reitera o seu empenho 
na independência e soberania da Ucrânia e 
na inviolabilidade das suas fronteiras; não 
apoia as conclusões do Conselho Europeu 
de que a UE não reconhecerá a pertença da 
Crimeia e de Sebastopol à Federação 
Russa;

Or. fr

Alteração 75
Afzal Khan
Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Apoia firmemente o não reconhecimento 
da anexação da Crimeia pela Rússia; 
reitera o seu empenho na independência e 
soberania da Ucrânia e na inviolabilidade
das suas fronteiras; apoia inteiramente as 
conclusões do Conselho Europeu de que a 
UE não reconhecerá a anexação ilegal da 
Crimeia e de Sebastopol;

1. Apoia firmemente o não reconhecimento 
do referendo ilegal e ilegítimo na Crimeia, 
do seu resultado e da anexação da Crimeia 
pela Rússia; reitera o seu empenho na 
independência, na integridade territorial e 
na soberania da Ucrânia e na não-
transgressão das suas fronteiras; apoia 
inteiramente as conclusões do Conselho 
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Europeu de que a UE não reconhecerá a 
anexação ilegal da Crimeia e de 
Sebastopol; enfatiza a necessidade de a 
UE e os seus Estados-Membros falarem a 
uma só voz no que diz respeito às relações 
da UE com a Rússia;

Or. en

Alteração 76
Indrek Tarand
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Apoia firmemente o não reconhecimento 
da anexação da Crimeia pela Rússia; 
reitera o seu empenho na independência e 
soberania da Ucrânia e na inviolabilidade 
das suas fronteiras; apoia inteiramente as 
conclusões do Conselho Europeu de que a 
UE não reconhecerá a anexação ilegal da 
Crimeia e de Sebastopol;

1. Apoia firmemente o não reconhecimento 
da anexação da Crimeia pela Rússia; 
reitera o seu empenho na independência e 
soberania da Ucrânia e na inviolabilidade 
das suas fronteiras; apoia inteiramente as 
conclusões do Conselho Europeu de que a 
UE não reconhecerá a anexação ilegal da 
Crimeia e de Sebastopol; salienta que a 
anexação também viola o Tratado de 
Amizade, Cooperação e Parceria de 1997 
entre a Ucrânia e a Federação da Rússia;

Or. en

Alteração 77
Ana Gomes
Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Apoia firmemente o não reconhecimento 
da anexação da Crimeia pela Rússia; 
reitera o seu empenho na independência e
soberania da Ucrânia e na inviolabilidade 
das suas fronteiras; apoia inteiramente as 
conclusões do Conselho Europeu de que a 
UE não reconhecerá a anexação ilegal da 
Crimeia e de Sebastopol;

1. Apoia firmemente o não reconhecimento 
da anexação da Crimeia pela Rússia, em 
violação do Protocolo de Budapeste de 
1999; reitera o seu empenho na 
independência, na soberania e na 
integridade territorial da Ucrânia, em 
conformidade com a Carta das Nações 
Unidas; apoia inteiramente as conclusões 
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do Conselho Europeu de que a UE não 
reconhecerá a anexação ilegal da Crimeia e 
de Sebastopol e recorda que a aquisição 
de território através da força é ilegal nos 
termos do direito internacional;

Or. en

Alteração 78
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Apoia firmemente o não 
reconhecimento da anexação da Crimeia 
pela Rússia; reitera o seu empenho na 
independência e soberania da Ucrânia e na 
inviolabilidade das suas fronteiras; apoia 
inteiramente as conclusões do Conselho 
Europeu de que a UE não reconhecerá a 
anexação ilegal da Crimeia e de 
Sebastopol;

1. Regista a anexação da Crimeia e de 
Sebastopol pela Federação Russa, que foi 
decidida através de um referendo em 16 
de março de 2014; reitera o seu empenho 
na independência e soberania da Ucrânia e 
na inviolabilidade das suas fronteiras; 
regista as conclusões do Conselho Europeu 
de que a UE não reconhecerá a anexação 
ilegal da Crimeia e de Sebastopol;

Or. es

Alteração 79
Georgios Epitideios
Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Apoia firmemente o não 
reconhecimento da anexação da Crimeia 
pela Rússia; reitera o seu empenho na 
independência e soberania da Ucrânia e na 
inviolabilidade das suas fronteiras; apoia 
inteiramente as conclusões do Conselho 
Europeu de que a UE não reconhecerá a 
anexação ilegal da Crimeia e de 
Sebastopol;

1. Não reconhece a anexação da Crimeia 
pela Rússia; reitera o seu empenho na 
independência e soberania da Ucrânia e na 
inviolabilidade das suas fronteiras; apoia 
inteiramente as conclusões do Conselho 
Europeu de que a UE não reconhecerá a 
anexação da Crimeia e de Sebastopol;

Or. el
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Alteração 80
Fabio Massimo Castaldo
Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Apoia firmemente o não 
reconhecimento da anexação da Crimeia 
pela Rússia; reitera o seu empenho na 
independência e soberania da Ucrânia e 
na inviolabilidade das suas fronteiras; 
apoia inteiramente as conclusões do 
Conselho Europeu de que a UE não 
reconhecerá a anexação ilegal da Crimeia 
e de Sebastopol;

1. Regista as conclusões do Conselho 
Europeu de que a UE não reconhecerá a 
anexação ilegal da Crimeia e de 
Sebastopol; considera todavia improvável 
um retorno à situação anterior na região 
e que a diplomacia deve seguir o seu 
caminho sem impor condições prévias, 
mesmo nesta situação difícil;

Or. it

Alteração 81
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Apoia firmemente o não 
reconhecimento da anexação da Crimeia 
pela Rússia; reitera o seu empenho na 
independência e soberania da Ucrânia e na 
inviolabilidade das suas fronteiras; apoia 
inteiramente as conclusões do Conselho 
Europeu de que a UE não reconhecerá a 
anexação ilegal da Crimeia e de 
Sebastopol;

1. Apoia o não reconhecimento da 
anexação da Crimeia pela Rússia; reitera o 
seu empenho na independência e soberania 
da Ucrânia e na inviolabilidade das suas 
fronteiras; apoia inteiramente as 
conclusões do Conselho Europeu de que a 
UE não reconhecerá a anexação ilegal da 
Crimeia e de Sebastopol, salvo decisão em 
contrário ao nível das Nações Unidas;

Or. el

Alteração 82
Indrek Tarand
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

1-A. Considera que a anexação à força da 
Crimeia pela Rússia é um passo no 
sentido da destruição da arquitetura de 
segurança europeia baseada nas normas 
pós-Guerra Fria;

Or. en

Alteração 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa com apreensão que a anexação
da Crimeia desencadeou uma alteração 
significativa no panorama estratégico da 
bacia do Mar Negro e das zonas 
adjacentes; adverte que a Rússia, com a 
ocupação de toda a península, conseguiu 
lograr uma rampa de lançamento muito 
importante quer para o Oeste (Transnístria 
e a foz do Danúbio) quer para os Balcãs e o 
Sul (Mediterrâneo Oriental), onde 
estabeleceu uma força de intervenção naval 
permanente, e que a anexação ilegal da
Crimeia oferece à Rússia uma 
Kaliningrado meridional, outro posto 
avançado que faz diretamente fronteira, 
desta vez marítima, com a NATO;

2. Observa que o novo estatuto da Crimeia 
viu o panorama estratégico da bacia do 
Mar Negro e das zonas adjacentes 
alcançar uma posição de equilíbrio entre 
a potência russa, a potência turca e a 
presença dos Estados Unidos da América; 
adverte que a Rússia, com o seu controlo
de toda a península, conseguiu lograr uma 
rampa de lançamento muito importante 
quer para o Oeste (Transnístria e a foz do 
Danúbio) quer para os Balcãs e o Sul 
(Mediterrâneo Oriental), onde estabeleceu 
uma força de intervenção naval 
permanente, desde 1783 e da criação da 
frota russa no Mar Negro; faz notar que a
Crimeia oferece à Rússia uma 
Kaliningrado meridional, outro posto 
avançado que faz diretamente fronteira, 
desta vez marítima, com a NATO; constata 
que esta nova situação é o resultado da 
política ofensiva da NATO na região, 
inaugurada com os bombardeamentos 
ilegais contra a República Federal da 
Jugoslávia em 1999;

Or. fr
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Alteração 84
Indrek Tarand
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa com apreensão que a anexação 
da Crimeia desencadeou uma alteração 
significativa no panorama estratégico da 
bacia do Mar Negro e das zonas 
adjacentes; adverte que a Rússia, com a 
ocupação de toda a península, conseguiu 
lograr uma rampa de lançamento muito 
importante quer para o Oeste (Transnístria 
e a foz do Danúbio) quer para os Balcãs e o 
Sul (Mediterrâneo Oriental), onde 
estabeleceu uma força de intervenção naval 
permanente, e que a anexação ilegal da 
Crimeia oferece à Rússia uma 
Kaliningrado meridional, outro posto 
avançado que faz diretamente fronteira, 
desta vez marítima, com a NATO;

2. Observa com apreensão que a anexação 
da Crimeia desencadeou uma alteração 
significativa no panorama estratégico da 
bacia do Mar Negro e das zonas 
adjacentes; adverte que a Rússia, com a 
ocupação de toda a península, conseguiu 
lograr uma rampa de lançamento muito 
importante quer para o Oeste (Transnístria 
e a foz do Danúbio) quer para os Balcãs e o 
Sul (Mediterrâneo Oriental), onde 
estabeleceu uma força de intervenção naval 
permanente, e que a anexação ilegal da 
Crimeia oferece à Rússia uma 
Kaliningrado meridional, outro posto 
avançado que faz diretamente fronteira 
com a NATO;

Or. en

Alteração 85
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa com apreensão que a anexação 
da Crimeia desencadeou uma alteração 
significativa no panorama estratégico da 
bacia do Mar Negro e das zonas 
adjacentes; adverte que a Rússia, com a 
ocupação de toda a península, conseguiu 
lograr uma rampa de lançamento muito 
importante quer para o Oeste (Transnístria 
e a foz do Danúbio) quer para os Balcãs e o 
Sul (Mediterrâneo Oriental), onde 
estabeleceu uma força de intervenção naval 
permanente, e que a anexação ilegal da 
Crimeia oferece à Rússia uma 

2. Observa que, com a ocupação de toda a 
península, a posição que a Rússia detinha 
não se mostrou excessivamente alterada 
em comparação com a sua posição 
anterior na região e considera que seria 
preocupante afirmar que, com esta 
ocupação, a Rússia conseguiu lograr uma 
rampa de lançamento quer para o Oeste 
(Transnístria e a foz do Danúbio) quer para 
os Balcãs e o Sul (Mediterrâneo Oriental), 
onde estabeleceu uma força de intervenção 
naval permanente; observa igualmente que 
a anexação da Crimeia, tendo em conta os 
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Kaliningrado meridional, outro posto 
avançado que faz diretamente fronteira, 
desta vez marítima, com a NATO;

momentos que vivemos e as armas 
estratégicas nucleares e convencionais, 
não pressupõe uma mudança drástica no 
panorama estratégico da bacia do Mar 
Negro e das zonas adjacentes;

Or. es

Alteração 86
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda
Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa com apreensão que a anexação 
da Crimeia desencadeou uma alteração 
significativa no panorama estratégico da 
bacia do Mar Negro e das zonas 
adjacentes; adverte que a Rússia, com a 
ocupação de toda a península, conseguiu 
lograr uma rampa de lançamento muito 
importante quer para o Oeste (Transnístria 
e a foz do Danúbio) quer para os Balcãs e o 
Sul (Mediterrâneo Oriental), onde 
estabeleceu uma força de intervenção naval 
permanente, e que a anexação ilegal da 
Crimeia oferece à Rússia uma 
Kaliningrado meridional, outro posto 
avançado que faz diretamente fronteira, 
desta vez marítima, com a NATO;

2. Observa com apreensão que a anexação 
ilegal da Crimeia desencadeou uma 
alteração significativa no panorama 
estratégico da bacia do Mar Negro e das 
zonas adjacentes; considera que as ações 
agressivas da Rússia representam um 
regresso a uma abordagem hostil entre 
blocos; adverte que a Rússia, com a 
ocupação de toda a península, conseguiu 
lograr uma rampa de lançamento muito 
importante quer para o Oeste (Transnístria 
e a foz do Danúbio) quer para os Balcãs e o 
Sul (Mediterrâneo Oriental), onde 
estabeleceu uma força de intervenção naval 
permanente, e que a anexação ilegal da 
Crimeia oferece à Rússia uma 
Kaliningrado meridional, outro posto 
avançado que faz diretamente fronteira, 
desta vez marítima, com a NATO;

Or. en

Alteração 87
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa com apreensão que a anexação 
da Crimeia desencadeou uma alteração 

2. Observa com apreensão que a mudança 
violenta do poder na Ucrânia e a anexação 
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significativa no panorama estratégico da 
bacia do Mar Negro e das zonas 
adjacentes; adverte que a Rússia, com a 
ocupação de toda a península, conseguiu 
lograr uma rampa de lançamento muito 
importante quer para o Oeste 
(Transnístria e a foz do Danúbio) quer 
para os Balcãs e o Sul (Mediterrâneo 
Oriental), onde estabeleceu uma força de 
intervenção naval permanente, e que a 
anexação ilegal da Crimeia oferece à 
Rússia uma Kaliningrado meridional, 
outro posto avançado que faz diretamente 
fronteira, desta vez marítima, com a 
NATO;

da Crimeia pela Rússia desencadearam
uma alteração significativa no panorama 
estratégico da bacia do Mar Negro e das 
zonas adjacentes; relembra que a 
aproximação da NATO às fronteiras da 
Federação Russa foi progressiva e 
determinou a política de alargamento da 
organização desde 1999;

Or. es

Alteração 88
Georgios Epitideios
Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa com apreensão que a anexação 
da Crimeia desencadeou uma alteração 
significativa no panorama estratégico da 
bacia do Mar Negro e das zonas 
adjacentes; adverte que a Rússia, com a 
ocupação de toda a península, conseguiu 
lograr uma rampa de lançamento muito 
importante quer para o Oeste (Transnístria 
e a foz do Danúbio) quer para os Balcãs e o 
Sul (Mediterrâneo Oriental), onde 
estabeleceu uma força de intervenção naval 
permanente, e que a anexação ilegal da 
Crimeia oferece à Rússia uma 
Kaliningrado meridional, outro posto 
avançado que faz diretamente fronteira, 
desta vez marítima, com a NATO;

2. Observa que a anexação da Crimeia 
desencadeou uma alteração significativa no 
panorama estratégico da bacia do Mar 
Negro e das zonas adjacentes; adverte que
a Rússia, com a ocupação de toda a 
península, conseguiu lograr uma rampa de 
lançamento muito importante quer para o 
Oeste (Transnístria e a foz do Danúbio) 
quer para os Balcãs e o Sul (Mediterrâneo 
Oriental), onde estabeleceu uma força de 
intervenção naval permanente, e que a 
anexação da Crimeia oferece à Rússia uma 
Kaliningrado meridional, outro posto 
avançado que faz diretamente fronteira, 
desta vez marítima, com a NATO;

Or. el

Alteração 89
Fabio Massimo Castaldo
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Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa com apreensão que a anexação 
da Crimeia desencadeou uma alteração 
significativa no panorama estratégico da 
bacia do Mar Negro e das zonas 
adjacentes; adverte que a Rússia, com a 
ocupação de toda a península, conseguiu 
lograr uma rampa de lançamento muito 
importante quer para o Oeste (Transnístria 
e a foz do Danúbio) quer para os Balcãs e o 
Sul (Mediterrâneo Oriental), onde 
estabeleceu uma força de intervenção naval 
permanente, e que a anexação ilegal da 
Crimeia oferece à Rússia uma 
Kaliningrado meridional, outro posto 
avançado que faz diretamente fronteira, 
desta vez marítima, com a NATO;

2. Observa com apreensão que a anexação 
da Crimeia desencadeou uma alteração 
significativa no panorama estratégico da 
bacia do Mar Negro e das zonas 
adjacentes; recorda a condição latente de 
instabilidade em que se encontra o cordão 
a sudoeste da Rússia, onde há décadas 
que a composição étnica, a riqueza ou a 
passagem de matérias-primas contribuem 
para lógicas de influência quer por parte 
da Rússia, quer por parte do Ocidente, 
sem excluir a UE, com potenciais 
desastrosos de repercussões económicas, 
sociais, civis e políticas nas 
populações; adverte que a Rússia, com a 
ocupação de toda a península, conseguiu 
lograr uma posição estratégica relevante
quer para o Oeste (Transnístria e a foz do 
Danúbio) quer para os Balcãs e o Sul 
(Mediterrâneo Oriental), onde estabeleceu 
uma força de intervenção naval 
permanente; constata que, até ao 
momento, o Ocidente parece estar mais 
voltado para uma competição com a 
Rússia, preferindo, na fase atual de crise, 
a venda de armas às tropas ucranianas a 
investir energicamente na procura de uma 
solução diplomática;

Or. it

Alteração 90
Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa com apreensão que a anexação 
da Crimeia desencadeou uma alteração 
significativa no panorama estratégico da 
bacia do Mar Negro e das zonas 

2. Observa com apreensão que a anexação 
da Crimeia desencadeou uma alteração 
significativa no panorama estratégico da 
bacia do Mar Negro e das zonas 
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adjacentes; adverte que a Rússia, com a 
ocupação de toda a península, conseguiu 
lograr uma rampa de lançamento muito 
importante quer para o Oeste (Transnístria 
e a foz do Danúbio) quer para os Balcãs e o 
Sul (Mediterrâneo Oriental), onde 
estabeleceu uma força de intervenção naval 
permanente, e que a anexação ilegal da 
Crimeia oferece à Rússia uma 
Kaliningrado meridional, outro posto 
avançado que faz diretamente fronteira, 
desta vez marítima, com a NATO;

adjacentes; adverte que a Rússia, com a 
ocupação de toda a península, conseguiu 
lograr uma rampa de lançamento muito 
importante quer para o Oeste (Transnístria 
e a foz do Danúbio) quer para os Balcãs e o 
Sul (Mediterrâneo Oriental), onde 
estabeleceu uma força de intervenção naval 
permanente;

Or. es

Alteração 91
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Observa com apreensão que a anexação 
da Crimeia desencadeou uma alteração 
significativa no panorama estratégico da 
bacia do Mar Negro e das zonas 
adjacentes; adverte que a Rússia, com a 
ocupação de toda a península, conseguiu 
lograr uma rampa de lançamento muito 
importante quer para o Oeste (Transnístria 
e a foz do Danúbio) quer para os Balcãs e o 
Sul (Mediterrâneo Oriental), onde 
estabeleceu uma força de intervenção naval 
permanente, e que a anexação ilegal da 
Crimeia oferece à Rússia uma 
Kaliningrado meridional, outro posto 
avançado que faz diretamente fronteira, 
desta vez marítima, com a NATO;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 92
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Observa com apreensão que a anexação 
da Crimeia desencadeou uma alteração 
significativa no panorama estratégico da 
bacia do Mar Negro e das zonas 
adjacentes; adverte que a Rússia, com a 
ocupação de toda a península, conseguiu 
lograr uma rampa de lançamento muito 
importante quer para o Oeste (Transnístria 
e a foz do Danúbio) quer para os Balcãs e o 
Sul (Mediterrâneo Oriental), onde 
estabeleceu uma força de intervenção naval 
permanente, e que a anexação ilegal da 
Crimeia oferece à Rússia uma 
Kaliningrado meridional, outro posto 
avançado que faz diretamente fronteira, 
desta vez marítima, com a NATO;

2. Observa com apreensão que a anexação 
da Crimeia desencadeou uma alteração 
significativa no panorama estratégico da 
bacia do Mar Negro e das zonas 
adjacentes; adverte que a Rússia, com a 
anexação de toda a península, conseguiu 
lograr uma maior amplitude de influência
quer para o Oeste (Transnístria e a foz do 
Danúbio) quer para os Balcãs e o Sul 
(Mediterrâneo Oriental), onde estabeleceu 
uma força de intervenção naval 
permanente, e que a anexação da Crimeia 
oferece à Rússia um posto avançado que 
faz diretamente fronteira, desta vez 
marítima, com a UE;

Or. el

Alteração 93
Georgios Epitideios
Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera que a mudança no 
panorama estratégico e a evolução da 
situação militar na bacia do Mar Negro 
são sinais dos desafios sistémicos e mais 
vastos com que a segurança europeia se 
depara; considera que a UE e os Estados-
Membros têm de dar uma resposta a estes 
desafios no plano da segurança;

Suprimido

Or. el

Alteração 94
Javier Nart
Proposta de resolução
N.º 3
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Proposta de resolução Alteração

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
dar uma resposta a estes desafios no 
plano da segurança;

3. Considera que o atual panorama 
estratégico e a situação militar na bacia do 
Mar Negro não podem ser considerados
sinais dos desafios sistémicos e mais vastos 
com que a segurança europeia se depara; 
considera, no entanto, que a UE e os 
Estados-Membros devem acompanhar de 
perto esta situação do ponto de vista da 
segurança;

Or. es

Alteração 95
James Carver
Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
dar uma resposta a estes desafios no plano 
da segurança;

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança se depara; considera que os 
Estados-Membros têm de dar uma resposta 
a estes desafios no plano da segurança;

Or. en

Alteração 96
Charles Tannock
Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
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dar uma resposta a estes desafios no 
plano da segurança;

reconsiderar as suas políticas externas e 
de segurança à luz destes factos;

Or. en

Alteração 97
Angel Dzhambazki
Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
dar uma resposta a estes desafios no plano 
da segurança;

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
dar uma resposta a estes desafios no plano 
da segurança; considera que a União deve 
garantir a segurança e a estabilidade dos 
Estados-Membros que fazem fronteira 
com o Mar Negro, utilizando todos os 
instrumentos disponíveis;

Or. bg

Alteração 98
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
dar uma resposta a estes desafios no plano 
da segurança;

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
dar uma resposta a estes desafios no plano 
da segurança, através de uma negociação 
com a Rússia e com os países da 
Organização do Tratado de Segurança 
Coletiva acerca de uma nova arquitetura 
de segurança europeia, conforme propôs 
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o Presidente russo Dmitri Medvedev em 
2008, e de uma negociação acerca de uma 
zona de comércio livre entre a União 
Económica Euro-asiática, a Ucrânia e a 
União Europeia, conforme propôs 
Vladimir Putin no seu artigo publicado no 
jornal Izvestia, de 3 de outubro de 2011, 
projeto que a Comissão Europeia 
recusou;

Or. fr

Alteração 99
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda
Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
dar uma resposta a estes desafios no plano 
da segurança;

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; está 
preocupado com a intensificação da 
pressão russa sobre a fronteira oriental da 
UE, nomeadamente sobre a Roménia e a 
Polónia, dois países com um papel 
importante na defesa e segurança da 
fronteira oriental; considera que esta 
pressão e o aumento das ações e 
capacidades militares da Rússia na 
fronteira oriental da UE representam um 
risco grave; considera que a UE e os 
Estados-Membros têm de dar uma resposta 
a estes desafios no plano da segurança e, 
consequentemente, de aplicar uma 
estratégia de segurança atualizada 
comum e complexa, incluindo a 
adaptação da Estratégia do Mar Negro da 
UE através da aplicação das disposições 
da Estratégia de Segurança Marítima da 
UE;

Or. en
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Alteração 100
Ana Gomes
Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
dar uma resposta a estes desafios no plano 
da segurança;

3. Considera que a mudança no panorama 
geoestratégico e a evolução da situação 
militar na bacia do Mar Negro são sinais 
dos desafios sistémicos e mais vastos com 
que a segurança europeia se depara; 
considera que a UE e os Estados-Membros 
têm de dar uma resposta a estes desafios no 
plano da segurança e que esses desafios 
devem refletir-se numa revisão da 
Estratégia de Segurança Europeia e da 
Estratégia de Segurança Marítima 
Europeia;

Or. en

Alteração 101
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
dar uma resposta a estes desafios no plano 
da segurança;

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
dar uma resposta a estes desafios no plano 
da segurança; manifesta a sua 
preocupação com o facto de a UE e os 
seus Estados-Membros dependerem dos 
Estados Unidos e com a situação 
vulnerável a que estamos sujeitos na 
sequência das políticas dos EUA em 
relação aos nossos vizinhos;

Or. es



PE552.050v01-00 50/123 AM\1055090PT.doc

PT

Alteração 102
Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
dar uma resposta a estes desafios no plano 
da segurança;

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
formular, como medida preventiva, uma 
estratégia conjunta no plano da segurança;

Or. es

Alteração 103
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
dar uma resposta a estes desafios no plano 
da segurança;

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
dar uma resposta a estes desafios no plano 
da segurança; defende que a UE deverá 
também reforçar a sua própria 
capacidade de resistência e responder ao 
desafio da militarização da informação e 
da segurança da informação;

Or. en

Alteração 104
Marek Jurek
Proposta de resolução
N.º 3
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Proposta de resolução Alteração

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
dar uma resposta a estes desafios no plano 
da segurança;

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação militar 
na bacia do Mar Negro são sinais dos 
desafios sistémicos e mais vastos com que 
a segurança europeia se depara; considera 
que a UE e os Estados-Membros têm de 
dar uma resposta a estes desafios no plano 
da segurança; condena veementemente o 
abandono, pela Rússia, do mandato para 
a negociação do Tratado sobre Forças 
Armadas Convencionais na Europa;

Or. pl

Alteração 105
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico e a evolução da situação 
militar na bacia do Mar Negro são sinais 
dos desafios sistémicos e mais vastos com 
que a segurança europeia se depara;
considera que a UE e os Estados-Membros 
têm de dar uma resposta a estes desafios no 
plano da segurança;

3. Considera que a mudança no panorama 
estratégico na bacia do Mar Negro
constitui um desafio para a segurança 
europeia; considera que a UE e os Estados-
Membros têm de dar uma resposta a estes 
desafios no plano da segurança;

Or. el

Alteração 106
Javier Nart
Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Manifesta a sua profunda preocupação 
com o atual reforço dos dispositivos 
militares defensivos e ofensivos da Rússia 
no Mar Negro e com os planos para a 

4. Regista o atual reforço dos dispositivos 
militares defensivos e ofensivos da Rússia 
no Mar Negro e com os planos para a 
expansão e modernização da frota russa do 



PE552.050v01-00 52/123 AM\1055090PT.doc

PT

expansão e modernização da frota russa do 
Mar Negro, que preveem a inclusão de seis 
novos submarinos modernos a gasóleo de 
tipo «Rostov-no-Don» e de seis novas 
fragatas de tipo «Almirante Grigorovich»; 
regista que o posicionamento de recursos 
aéreos ofensivos e a modernização das 
infraestruturas militares da Crimeia 
reforçarão a posição militar ofensiva da 
Rússia e a sua capacidade de projetar 
poder para além do seu território;

Mar Negro, que preveem a inclusão de seis 
novos submarinos modernos a gasóleo de 
tipo «Rostov-no-Don» e de seis novas 
fragatas de tipo «Almirante 
Grigorovich»; relembra que, mesmo que 
se considere o posicionamento de recursos 
aéreos ofensivos e a modernização das 
infraestruturas militares da Crimeia, estes
continuarão a ser extremamente 
inferiores à modernização da frota dos 
EUA à escala mundial e, portanto, não 
representam uma alteração significativa;

Or. es

Alteração 107
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Manifesta a sua profunda preocupação 
com o atual reforço dos dispositivos 
militares defensivos e ofensivos da Rússia 
no Mar Negro e com os planos para a 
expansão e modernização da frota russa do 
Mar Negro, que preveem a inclusão de seis 
novos submarinos modernos a gasóleo de 
tipo «Rostov-no-Don» e de seis novas 
fragatas de tipo «Almirante Grigorovich»; 
regista que o posicionamento de recursos 
aéreos ofensivos e a modernização das 
infraestruturas militares da Crimeia 
reforçarão a posição militar ofensiva da 
Rússia e a sua capacidade de projetar poder 
para além do seu território;

4. Constata o atual reforço dos dispositivos 
militares defensivos da Rússia no Mar 
Negro e os planos para a expansão e 
modernização da frota russa do Mar Negro, 
que preveem a inclusão de seis novos 
submarinos modernos a gasóleo de tipo 
«Rostov-no-Don» e de seis novas fragatas 
de tipo «Almirante Grigorovich»; regista 
que o posicionamento de recursos aéreos 
defensivos e a modernização das 
infraestruturas militares da Crimeia 
reforçarão a posição militar ofensiva da 
Rússia e a sua capacidade de projetar poder 
para além do seu território;

Or. fr

Alteração 108
Fabio Massimo Castaldo
Proposta de resolução
N.º 4
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Proposta de resolução Alteração

4. Manifesta a sua profunda preocupação 
com o atual reforço dos dispositivos 
militares defensivos e ofensivos da Rússia 
no Mar Negro e com os planos para a 
expansão e modernização da frota russa do 
Mar Negro, que preveem a inclusão de seis 
novos submarinos modernos a gasóleo de 
tipo «Rostov-no-Don» e de seis novas 
fragatas de tipo «Almirante Grigorovich»; 
regista que o posicionamento de recursos 
aéreos ofensivos e a modernização das 
infraestruturas militares da Crimeia 
reforçarão a posição militar ofensiva da 
Rússia e a sua capacidade de projetar 
poder para além do seu território;

4. Toma nota do atual reforço dos 
dispositivos militares defensivos e 
ofensivos da Rússia no Mar Negro e com 
os planos para a expansão e modernização 
da frota russa do Mar Negro, que preveem 
a inclusão de seis novos submarinos 
modernos a gasóleo de tipo «Rostov-no-
Don» e de seis novas fragatas de tipo 
«Almirante Grigorovich»; regista que o 
posicionamento de recursos aéreos 
ofensivos e a modernização das 
infraestruturas militares da Crimeia 
reforçarão a posição militar ofensiva da 
Rússia; considera por conseguinte, que,
mais do que nunca, é necessário o recurso 
a todos os meios diplomáticos possíveis 
para neutralizar a tensão;

Or. it

Alteração 109
Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Manifesta a sua profunda preocupação 
com o atual reforço dos dispositivos 
militares defensivos e ofensivos da Rússia 
no Mar Negro e com os planos para a 
expansão e modernização da frota russa do 
Mar Negro, que preveem a inclusão de seis 
novos submarinos modernos a gasóleo de 
tipo «Rostov-no-Don» e de seis novas 
fragatas de tipo «Almirante Grigorovich»; 
regista que o posicionamento de recursos 
aéreos ofensivos e a modernização das 
infraestruturas militares da Crimeia 
reforçarão a posição militar ofensiva da 
Rússia e a sua capacidade de projetar poder 
para além do seu território;

4. Manifesta a sua profunda preocupação 
com o atual reforço dos dispositivos 
militares defensivos e ofensivos da Rússia 
no Mar Negro e com os planos para a 
expansão e modernização da frota russa do 
Mar Negro, que preveem a inclusão de seis 
novos submarinos modernos a gasóleo de 
tipo «Rostov-no-Don» e de seis novas 
fragatas de tipo «Almirante Grigorovich»; 
relembra que o posicionamento de 
recursos aéreos ofensivos e a modernização 
das infraestruturas militares da Crimeia 
reforçarão a posição militar ofensiva da 
Rússia e a sua capacidade de projetar poder 
para além do seu território;

Or. es
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Alteração 110
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Manifesta a sua profunda preocupação 
com o atual reforço dos dispositivos 
militares defensivos e ofensivos da Rússia 
no Mar Negro e com os planos para a 
expansão e modernização da frota russa do 
Mar Negro, que preveem a inclusão de 
seis novos submarinos modernos a 
gasóleo de tipo «Rostov-no-Don» e de seis 
novas fragatas de tipo «Almirante 
Grigorovich»; regista que o 
posicionamento de recursos aéreos 
ofensivos e a modernização das 
infraestruturas militares da Crimeia 
reforçarão a posição militar ofensiva da 
Rússia e a sua capacidade de projetar poder 
para além do seu território;

4. Manifesta a sua profunda preocupação 
com o atual reforço dos dispositivos 
militares da Rússia no Mar Negro e com os 
planos para a modernização da frota russa 
do Mar Negro; regista que o 
posicionamento de recursos aéreos e a 
modernização das infraestruturas militares 
da Crimeia reforçarão a posição militar da 
Rússia e a sua capacidade de projetar poder 
para além do seu território;

Or. el

Alteração 111
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Constata com preocupação a 
crescente presença militar da Rússia nas 
regiões da Abcásia e de 
Tskhinvali/Ossétia do Sul, na Geórgia; 
considera que a infraestrutura militar de 
caráter defensivo e ofensivo, com um 
amplo alcance operacional, incluindo os 
batalhões de artilharia de sistemas 
lança-foguetes múltiplos (as chamadas 
unidades «Smerch», «Grad» e «Uragan»), 
os batalhões de mísseis terra-ar (S-300, 
OSA, Tochka/Tochka U), os batalhões de 
artilharia de mísseis terra-ar (Strela-10, 
2S6 Tunguska), os batalhões de mísseis 
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automotores (2S3 «Akatsia»), representa 
uma grave ameaça a toda a região do Mar 
Negro; assinala que a área marítima da 
região ocupada da Abcásia está 
controlada por navios de patrulha, 
incluindo dos tipos «Mangust» e «Sobol», 
baseados nos portos de Ochamchire e 
Sochumi;

Or. en

Alteração 112
Javier Nart
Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Regista com preocupação o facto de a 
Rússia ter reforçado consideravelmente os 
seus dispositivos de defesa aérea e naval 
na bacia do Mar Negro, ao mobilizar 
novos mísseis de defesa naval (antinavios) 
com um alcance de 600 km capazes de 
alcançar o Bósforo, e ao garantir que os 
aviões de caça russos controlem cerca de 
três quartos do espaço aéreo da bacia do 
Mar Negro (triplicando o número de 
aeroportos na Crimeia); observa, a este 
respeito, que a Rússia reforçou as suas 
capacidades, tanto em termos estratégicos 
como táticos: a nível estratégico, os 
bombardeiros de longo alcance, capazes 
de lançar mísseis de cruzeiro, e as 
operações de reconhecimento aéreo perto 
da costa ocidental do Mar Negro 
permitem penetrar em profundidade no 
território da Europa Central; a nível 
tático, duas brigadas de infantaria naval 
— provavelmente apoiadas por porta-
helicópteros de tipo «Mistral» —
representam uma ameaça significativa de 
penetração por terra;

Suprimido

Or. es
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Alteração 113
Charles Tannock
Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Regista com preocupação o facto de a 
Rússia ter reforçado consideravelmente os 
seus dispositivos de defesa aérea e naval na 
bacia do Mar Negro, ao mobilizar novos 
mísseis de defesa naval (antinavios) com 
um alcance de 600 km capazes de alcançar
o Bósforo, e ao garantir que os aviões de 
caça russos controlem cerca de três quartos 
do espaço aéreo da bacia do Mar Negro 
(triplicando o número de aeroportos na 
Crimeia); observa, a este respeito, que a 
Rússia reforçou as suas capacidades, tanto 
em termos estratégicos como táticos: a 
nível estratégico, os bombardeiros de longo 
alcance, capazes de lançar mísseis de 
cruzeiro, e as operações de reconhecimento 
aéreo perto da costa ocidental do Mar 
Negro permitem penetrar em profundidade 
no território da Europa Central; a nível 
tático, duas brigadas de infantaria naval —
provavelmente apoiadas por porta-
helicópteros de tipo «Mistral» —
representam uma ameaça significativa de 
penetração por terra;

5. Regista com preocupação o facto de a 
Rússia ter reforçado consideravelmente os 
seus dispositivos de defesa aérea e naval na 
bacia do Mar Negro, ao mobilizar novos 
mísseis de defesa naval (antinavios) com 
um alcance de 600 km capazes de alcançar 
o Bósforo, e ao garantir que os aviões de 
caça russos controlem cerca de três quartos 
do espaço aéreo da bacia do Mar Negro 
(triplicando o número de aeroportos na 
Crimeia); observa, a este respeito, que a 
Rússia reforçou as suas capacidades, tanto 
em termos estratégicos como táticos: a 
nível estratégico, os bombardeiros de longo 
alcance, capazes de lançar mísseis de 
cruzeiro, e as operações de reconhecimento 
aéreo perto da costa ocidental do Mar 
Negro têm potencial para penetrar em 
profundidade no território da Europa 
Central; a nível tático, duas brigadas de 
infantaria naval — provavelmente apoiadas 
por porta-helicópteros de tipo «Mistral» —
representam uma ameaça significativa de 
penetração por terra;

Or. en

Alteração 114
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Regista com preocupação o facto de a 
Rússia ter reforçado consideravelmente os 
seus dispositivos de defesa aérea e naval na 
bacia do Mar Negro, ao mobilizar novos 
mísseis de defesa naval (antinavios) com 
um alcance de 600 km capazes de alcançar 

5. Chama a atenção para o facto de a 
Rússia ter reforçado consideravelmente os 
seus dispositivos de defesa aérea e naval na 
bacia do Mar Negro, ao mobilizar novos 
mísseis de defesa naval (antinavios) com 
um alcance de 600 km capazes de alcançar 
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o Bósforo, e ao garantir que os aviões de 
caça russos controlem cerca de três quartos
do espaço aéreo da bacia do Mar Negro 
(triplicando o número de aeroportos na 
Crimeia); observa, a este respeito, que a 
Rússia reforçou as suas capacidades, tanto 
em termos estratégicos como táticos: a 
nível estratégico, os bombardeiros de longo 
alcance, capazes de lançar mísseis de 
cruzeiro, e as operações de reconhecimento 
aéreo perto da costa ocidental do Mar 
Negro permitem penetrar em profundidade 
no território da Europa Central; a nível 
tático, duas brigadas de infantaria naval —
provavelmente apoiadas por porta-
helicópteros de tipo «Mistral» —
representam uma ameaça significativa de 
penetração por terra;

o Bósforo, e ao garantir que os aviões de 
caça russos controlem cerca de três quartos 
do espaço aéreo da bacia do Mar Negro 
(triplicando o número de aeroportos na 
Crimeia); observa, a este respeito, que a 
Rússia reforçou as suas capacidades, tanto 
em termos estratégicos como táticos: a 
nível estratégico, os bombardeiros de longo 
alcance, capazes de lançar mísseis de 
cruzeiro, e as operações de reconhecimento 
aéreo perto da costa ocidental do Mar 
Negro permitem penetrar em profundidade 
no território da Europa Central; a nível 
tático, duas brigadas de infantaria naval —
provavelmente apoiadas por porta-
helicópteros de tipo «Mistral» —
representam uma ameaça significativa de 
penetração por terra;

Or. fr

Alteração 115
Fabio Massimo Castaldo
Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Regista com preocupação o facto de a 
Rússia ter reforçado consideravelmente os 
seus dispositivos de defesa aérea e naval na 
bacia do Mar Negro, ao mobilizar novos 
mísseis de defesa naval (antinavios) com 
um alcance de 600 km capazes de alcançar 
o Bósforo, e ao garantir que os aviões de 
caça russos controlem cerca de três quartos 
do espaço aéreo da bacia do Mar Negro 
(triplicando o número de aeroportos na 
Crimeia); observa, a este respeito, que a 
Rússia reforçou as suas capacidades, tanto 
em termos estratégicos como táticos: a 
nível estratégico, os bombardeiros de 
longo alcance, capazes de lançar mísseis 
de cruzeiro, e as operações de 
reconhecimento aéreo perto da costa 
ocidental do Mar Negro permitem 
penetrar em profundidade no território da 

5. Regista com preocupação o facto de a 
Rússia ter reforçado consideravelmente os 
seus dispositivos de defesa aérea e naval na 
bacia do Mar Negro, ao mobilizar novos 
mísseis de defesa naval (antinavios) com 
um alcance de 600 km capazes de alcançar 
o Bósforo, e ao garantir que os aviões de 
caça russos controlem cerca de três quartos 
do espaço aéreo da bacia do Mar Negro 
(triplicando o número de aeroportos na 
Crimeia); observa, a este respeito, que a 
Rússia reforçou as suas capacidades, tanto 
em termos estratégicos como táticos; 
considera que, perante esta situação, as
sedes diplomáticas, regionais e 
internacionais, em que Moscovo aja como 
protagonista, devem tornar-se um espaço 
de debate de importância vital para a 
desejável resolução diplomática da 
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Europa Central; a nível tático, duas 
brigadas de infantaria naval —
provavelmente apoiadas por porta-
helicópteros de tipo «Mistral» —
representam uma ameaça significativa de 
penetração por terra;

questão;

Or. it

Alteração 116
Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Regista com preocupação o facto de a 
Rússia ter reforçado consideravelmente os 
seus dispositivos de defesa aérea e naval na 
bacia do Mar Negro, ao mobilizar novos 
mísseis de defesa naval (antinavios) com 
um alcance de 600 km capazes de alcançar 
o Bósforo, e ao garantir que os aviões de 
caça russos controlem cerca de três quartos 
do espaço aéreo da bacia do Mar Negro 
(triplicando o número de aeroportos na 
Crimeia); observa, a este respeito, que a 
Rússia reforçou as suas capacidades, tanto 
em termos estratégicos como táticos: a 
nível estratégico, os bombardeiros de longo 
alcance, capazes de lançar mísseis de 
cruzeiro, e as operações de reconhecimento 
aéreo perto da costa ocidental do Mar 
Negro permitem penetrar em 
profundidade no território da Europa 
Central; a nível tático, duas brigadas de
infantaria naval — provavelmente apoiadas 
por porta-helicópteros de tipo «Mistral» —
representam uma ameaça significativa de 
penetração por terra;

5. Regista com preocupação o facto de a 
Rússia ter reforçado consideravelmente os 
seus dispositivos de defesa aérea e naval na 
bacia do Mar Negro, ao mobilizar novos 
mísseis de defesa naval (antinavios) com 
um alcance de 600 km, e ao garantir que os 
aviões de caça russos controlem cerca de 
três quartos do espaço aéreo da bacia do 
Mar Negro (triplicando o número de 
aeroportos na Crimeia); observa, a este 
respeito, que a Rússia reforçou as suas 
capacidades, tanto em termos estratégicos 
como táticos: a nível estratégico, os 
bombardeiros de longo alcance, capazes de 
lançar mísseis de cruzeiro, e as operações 
de reconhecimento aéreo perto da costa 
ocidental do Mar Negro; a nível tático, 
duas brigadas de infantaria naval —
provavelmente apoiadas por porta-
helicópteros de tipo «Mistral» —
representam uma ameaça significativa;

Or. es

Alteração 117
Marek Jurek
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Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Regista com preocupação o facto de a 
Rússia ter reforçado consideravelmente os 
seus dispositivos de defesa aérea e naval na 
bacia do Mar Negro, ao mobilizar novos 
mísseis de defesa naval (antinavios) com 
um alcance de 600 km capazes de alcançar 
o Bósforo, e ao garantir que os aviões de 
caça russos controlem cerca de três quartos 
do espaço aéreo da bacia do Mar Negro 
(triplicando o número de aeroportos na 
Crimeia); observa, a este respeito, que a 
Rússia reforçou as suas capacidades, tanto 
em termos estratégicos como táticos: a 
nível estratégico, os bombardeiros de longo 
alcance, capazes de lançar mísseis de 
cruzeiro, e as operações de reconhecimento 
aéreo perto da costa ocidental do Mar 
Negro permitem penetrar em profundidade 
no território da Europa Central; a nível 
tático, duas brigadas de infantaria naval —
provavelmente apoiadas por porta-
helicópteros de tipo «Mistral» —
representam uma ameaça significativa de 
penetração por terra;

5. Regista com preocupação o facto de a 
Rússia ter reforçado consideravelmente os 
seus dispositivos de defesa aérea e naval na 
bacia do Mar Negro, ao mobilizar novos 
mísseis de defesa naval (antinavios) com 
um alcance de 600 km capazes de alcançar 
o Bósforo, e ao garantir que os aviões de 
caça russos controlem cerca de três quartos 
do espaço aéreo da bacia do Mar Negro 
(triplicando o número de aeroportos na 
Crimeia); observa, a este respeito, que a 
Rússia reforçou as suas capacidades, tanto 
em termos estratégicos como táticos: a 
nível estratégico, os bombardeiros de longo 
alcance, capazes de lançar mísseis de 
cruzeiro, e as operações de reconhecimento 
aéreo perto da costa ocidental do Mar 
Negro permitem penetrar em profundidade 
no território da Europa Central; a nível 
tático, duas brigadas de infantaria naval —
provavelmente apoiadas por porta-
helicópteros de tipo «Mistral» —
representam uma ameaça significativa de 
penetração por terra; insta a França a 
abandonar, inequívoca e definitivamente, 
a venda de navios de assalto anfíbios à 
Rússia;

Or. pl

Alteração 118
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Regista com preocupação o facto de a 
Rússia ter reforçado consideravelmente os 
seus dispositivos de defesa aérea e naval na 
bacia do Mar Negro, ao mobilizar novos 
mísseis de defesa naval (antinavios) com 

5. Regista o facto de a Rússia ter reforçado 
consideravelmente os seus dispositivos de 
defesa aérea e naval na bacia do Mar 
Negro;
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um alcance de 600 km capazes de 
alcançar o Bósforo, e ao garantir que os 
aviões de caça russos controlem cerca de 
três quartos do espaço aéreo da bacia do 
Mar Negro (triplicando o número de 
aeroportos na Crimeia); observa, a este 
respeito, que a Rússia reforçou as suas 
capacidades, tanto em termos estratégicos 
como táticos: a nível estratégico, os 
bombardeiros de longo alcance, capazes 
de lançar mísseis de cruzeiro, e as 
operações de reconhecimento aéreo perto 
da costa ocidental do Mar Negro 
permitem penetrar em profundidade no 
território da Europa Central; a nível 
tático, duas brigadas de infantaria naval 
— provavelmente apoiadas por porta-
helicópteros de tipo «Mistral» —
representam uma ameaça significativa de 
penetração por terra;

Or. el

Alteração 119
Ioan Mircea Pașcu
Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Está profundamente preocupado com 
a declaração do presidente Putin de que 
estava preparado para colocar as forças 
nucleares russas em alerta durante a 
tomada da Crimeia pela Rússia, caso o 
Ocidente tivesse intervindo contra a 
anexação; está também profundamente 
preocupado com as declarações feitas em 
tom agressivo pelos altos funcionários 
russos de que a Rússia tem o direito de 
implantar e controlar armas nucleares na 
Crimeia; observa com preocupação que, 
em março de 2015, a Rússia implantou na 
Crimeia, durante um exercício armado, 
um número não divulgado de 
bombardeiros estratégicos TU22M3 com 
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capacidade nuclear;

Or. en

Alteração 120
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Observa com grande apreensão o 
desvio belicista da NATO, demonstrado 
pelos exercícios que estão a decorrer em 
alguns Estados vizinhos da Rússia; 
relembra que em fevereiro foram 
transferidos 140 veículos e 1 400 soldados 
para uma distância de apenas 300 metros 
da fronteira da Estónia com a Rússia; 
manifesta a sua preocupação com os 
exercícios militares que a aliança militar 
realizou na costa da Bulgária;

Or. es

Alteração 121
Javier Nart
Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a possível mobilização de 
sistemas de armas convencionais e não 
convencionais com capacidade de dupla 
utilização coloca em dúvida as boas 
intenções da Rússia de realizar progressos 
em matéria de desarmamento nuclear 
multilateral no âmbito da próxima revisão 
do Tratado de Não Proliferação das 
Armas Nucleares, comprometendo os 
esforços já envidados nesse sentido;

Suprimido

Or. es
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Alteração 122
Georgios Epitideios
Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a possível mobilização de 
sistemas de armas convencionais e não 
convencionais com capacidade de dupla 
utilização coloca em dúvida as boas 
intenções da Rússia de realizar progressos 
em matéria de desarmamento nuclear 
multilateral no âmbito da próxima revisão 
do Tratado de Não Proliferação das 
Armas Nucleares, comprometendo os 
esforços já envidados nesse sentido;

Suprimido

Or. el

Alteração 123
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a possível mobilização de 
sistemas de armas convencionais e não 
convencionais com capacidade de dupla 
utilização coloca em dúvida as boas 
intenções da Rússia de realizar progressos 
em matéria de desarmamento nuclear 
multilateral no âmbito da próxima revisão 
do Tratado de Não Proliferação das Armas 
Nucleares, comprometendo os esforços já 
envidados nesse sentido;

6. Salienta que a possível mobilização de 
sistemas de armas convencionais e não 
convencionais com capacidade de dupla 
utilização coloca em dúvida as boas 
intenções da Rússia de realizar progressos 
em matéria de desarmamento nuclear 
multilateral no âmbito da próxima revisão 
do Tratado de Não Proliferação das Armas 
Nucleares, comprometendo os esforços já 
envidados nesse sentido, sendo esta 
política o resultado da saída dos Estados 
Unidos da América do Tratado ABM e da 
instalação, na Europa, do escudo 
antimísseis da NATO, orientado contra a 
Rússia;

Or. fr
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Alteração 124
Marek Jurek
Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a possível mobilização de 
sistemas de armas convencionais e não 
convencionais com capacidade de dupla 
utilização coloca em dúvida as boas 
intenções da Rússia de realizar progressos 
em matéria de desarmamento nuclear 
multilateral no âmbito da próxima revisão 
do Tratado de Não Proliferação das Armas 
Nucleares, comprometendo os esforços já 
envidados nesse sentido;

6. Salienta que a possível mobilização de 
sistemas de armas convencionais e não 
convencionais com capacidade de dupla 
utilização coloca em dúvida as boas 
intenções da Rússia de realizar progressos 
em matéria de desarmamento nuclear 
multilateral no âmbito da próxima revisão 
do Tratado de Não Proliferação das Armas 
Nucleares, comprometendo os esforços já 
envidados nesse sentido; condena 
veementemente a manutenção e a 
modernização, por parte da Rússia, do seu 
arsenal de ogivas nucleares táticas de 
dimensão muito superior à do arsenal 
semelhante da NATO; manifesta a sua 
preocupação com os sinais de violação do 
Tratado de Não-Proliferação de Mísseis 
de Alcance Médio e Intermédio por parte 
da Rússia, que representariam uma 
ameaça significativa para a Europa e 
para os restantes vizinhos imediatos da 
Rússia;

Or. pl

Alteração 125
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que a possível mobilização de 
sistemas de armas convencionais e não 
convencionais com capacidade de dupla 
utilização coloca em dúvida as boas 
intenções da Rússia de realizar progressos 
em matéria de desarmamento nuclear 
multilateral no âmbito da próxima revisão 
do Tratado de Não Proliferação das Armas 

6. Salienta que a possível mobilização de 
sistemas de armas convencionais e não 
convencionais com capacidade de dupla 
utilização coloca em perigo o
desarmamento nuclear multilateral no 
âmbito da próxima revisão do Tratado de 
Não Proliferação das Armas Nucleares, 
comprometendo os esforços já envidados 
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Nucleares, comprometendo os esforços já 
envidados nesse sentido;

nesse sentido;

Or. el

Alteração 126
Javier Nart
Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Considera que o facto de aviões de caça 
russos terem recentemente sobrevoado a 
baixa altitude navios de guerra da NATO e 
plataformas de petróleo no Mar Negro é 
uma clara indicação de que a Rússia tem 
adotado uma postura mais agressiva na 
bacia do Mar Negro e adverte para um 
risco acrescido de agravamento da 
situação;

7. Considera que o facto de aviões de caça 
russos terem recentemente sobrevoado a 
baixa altitude navios de guerra da NATO e 
plataformas de petróleo no Mar Negro é 
uma possível indicação de que a Rússia 
tem adotado uma postura mais agressiva na 
bacia do Mar Negro e adverte para um 
risco acrescido de agravamento da 
situação; considera que se podem obter 
melhores resultados com a moderação do 
discurso e a utilização de «soft 
diplomacy», tanto por parte dos 
intervenientes nos conflitos como por 
intervenientes externos, do que com o 
elevado tráfego aéreo militar entre ambos 
os países;

Or. es

Alteração 127
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Considera que o facto de aviões de caça 
russos terem recentemente sobrevoado a 
baixa altitude navios de guerra da NATO e 
plataformas de petróleo no Mar Negro é 
uma clara indicação de que a Rússia tem 
adotado uma postura mais agressiva na 
bacia do Mar Negro e adverte para um 
risco acrescido de agravamento da 

7. Considera que o facto de aviões de caça 
russos terem recentemente sobrevoado a 
baixa altitude navios de guerra da NATO e 
plataformas de petróleo no Mar Negro é 
uma clara indicação da adoção de uma 
postura mais agressiva na bacia do Mar 
Negro e adverte para um risco acrescido de 
agravamento da situação;
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situação;

Or. fr

Alteração 128
Indrek Tarand
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Considera que o facto de aviões de caça 
russos terem recentemente sobrevoado a 
baixa altitude navios de guerra da NATO e 
plataformas de petróleo no Mar Negro é 
uma clara indicação de que a Rússia tem 
adotado uma postura mais agressiva na 
bacia do Mar Negro e adverte para um 
risco acrescido de agravamento da 
situação;

7. Considera que o facto de aviões de caça 
russos terem recentemente sobrevoado a 
baixa altitude navios de guerra da NATO e 
plataformas de petróleo no Mar Negro é 
uma clara indicação de que a Rússia tem 
adotado uma postura mais agressiva na 
bacia do Mar Negro e adverte para um 
risco acrescido de agravamento da 
situação; apela a linhas diretas de 
comunicação entre forças militares, a fim 
de evitar mal-entendidos trágicos que 
possam ter consequências desastrosas em 
termos militares e de segurança;

Or. en

Alteração 129
Fabio Massimo Castaldo
Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Considera que o facto de aviões de caça 
russos terem recentemente sobrevoado a 
baixa altitude navios de guerra da NATO e 
plataformas de petróleo no Mar Negro é 
uma clara indicação de que a Rússia tem 
adotado uma postura mais agressiva na 
bacia do Mar Negro e adverte para um 
risco acrescido de agravamento da 
situação;

7. Considera que o facto de aviões de caça 
russos terem recentemente sobrevoado a 
baixa altitude navios de guerra da NATO e 
plataformas de petróleo no Mar Negro é 
uma clara indicação de que a Rússia tem 
adotado uma postura mais agressiva na 
bacia do Mar Negro e adverte para um 
risco acrescido de agravamento da 
situação; toma nota dos exercícios da 
ΝΑΤΟ no Mar Negro e da 
quadruplicação dos voos da NATO nas 
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regiões bálticas; rejeita esta escalada de 
demonstrações de força de ambas as 
partes, o que apenas serve para aumentar 
a tensão;

Or. it

Alteração 130
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Considera que a mobilização de 
forças aéreas da NATO sobre o Báltico, 
dentro da operação «Immediate 
Reassurance Measures», uma extensão da 
operação «Baltic Air Policing», não é 
justificável e faz parte da escalada 
belicista da aliança militar; relembra que 
todas as identificações de aeronaves 
russas no âmbito das manobras da NATO 
só ocorreram em águas internacionais;

Or. es

Alteração 131
Javier Nart
Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Manifesta-se profundamente preocupado 
com a situação muitíssimo grave na 
Ucrânia oriental, onde a guerra está a 
provocar a desestabilização da Ucrânia e 
de toda a região, nomeadamente, com a 
aparente manobra para criar um corredor 
terrestre entre o território russo e a 
Crimeia através do território ocupado 
pelos separatistas, ao longo da costa 
ocidental do Mar de Azov (Mariupol);

8. Manifesta-se profundamente preocupado 
com a situação muitíssimo grave na 
Ucrânia oriental, onde a guerra está a 
provocar a desestabilização da Ucrânia e 
de toda a região;

Or. es
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Alteração 132
Charles Tannock
Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Manifesta-se profundamente preocupado 
com a situação muitíssimo grave na 
Ucrânia oriental, onde a guerra está a 
provocar a desestabilização da Ucrânia e 
de toda a região, nomeadamente, com a
aparente manobra para criar um corredor 
terrestre entre o território russo e a 
Crimeia através do território ocupado 
pelos separatistas, ao longo da costa 
ocidental do Mar de Azov (Mariupol);

8. Manifesta-se profundamente preocupado 
com a situação muitíssimo grave na 
Ucrânia oriental, onde a guerra está a 
provocar a desestabilização da Ucrânia e 
de toda a região, nomeadamente, com a 
ameaça contínua de criação de um 
corredor terrestre para Mariupol, ao longo 
da costa ocidental do Mar de Azov, através 
do território ocupado pelos separatistas;

Or. en

Alteração 133
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Manifesta-se profundamente preocupado 
com a situação muitíssimo grave na 
Ucrânia oriental, onde a guerra está a 
provocar a desestabilização da Ucrânia e 
de toda a região, nomeadamente, com a 
aparente manobra para criar um corredor 
terrestre entre o território russo e a 
Crimeia através do território ocupado 
pelos separatistas, ao longo da costa 
ocidental do Mar de Azov (Mariupol);

8. Manifesta-se profundamente preocupado 
com a situação muitíssimo grave na 
Ucrânia oriental, onde a guerra, provocada 
pelo desrespeito dos acordos de 21 de 
fevereiro de 2014 assinados pelos líderes 
dos partidos da oposição da altura e pelos 
Ministros dos Negócios Estrangeiros de 
França, da Alemanha e da Polónia; pela 
violação, pelo Rada, dos artigos 108.º, 
110.º, 112.º e 126.º da Constituição 
ucraniana nas suas decisões de 22 de 
fevereiro de 2015 (destituição do 
Presidente Viktor Yanukovich) e de 24 de 
fevereiro de 2015 (destituição dos juízes 
do Tribunal Constitucional), e pela 
recusa, em março de abril de 2014, do 
Governo de Kiev em negociar um estatuto 
adaptado às especificidades políticas, 
económicas, sociais e culturais das 
regiões de Lugansk e Donetsk, levou à 
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desestabilização do país e de toda a 
região;

Or. fr

Alteração 134
Ana Gomes
Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Manifesta-se profundamente preocupado 
com a situação muitíssimo grave na 
Ucrânia oriental, onde a guerra está a 
provocar a desestabilização da Ucrânia e 
de toda a região, nomeadamente, com a 
aparente manobra para criar um corredor 
terrestre entre o território russo e a Crimeia 
através do território ocupado pelos 
separatistas, ao longo da costa ocidental do 
Mar de Azov (Mariupol);

8. Manifesta-se profundamente preocupado 
com a situação muitíssimo grave na 
Ucrânia oriental, onde a guerra está a 
provocar a desestabilização da Ucrânia e 
de toda a região, nomeadamente, com a 
possível manobra para criar um corredor 
terrestre entre o território russo e a Crimeia 
através do território ocupado pelos 
separatistas, ao longo da costa ocidental do 
Mar de Azov (Mariupol);

Or. en

Alteração 135
Marek Jurek
Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Manifesta-se profundamente preocupado 
com a situação muitíssimo grave na 
Ucrânia oriental, onde a guerra está a 
provocar a desestabilização da Ucrânia e 
de toda a região, nomeadamente, com a 
aparente manobra para criar um corredor 
terrestre entre o território russo e a Crimeia 
através do território ocupado pelos 
separatistas, ao longo da costa ocidental do 
Mar de Azov (Mariupol);

8. Manifesta-se profundamente preocupado 
com a situação muitíssimo grave na 
Ucrânia oriental, onde a guerra está a 
provocar a desestabilização da Ucrânia e 
de toda a região, nomeadamente, com a 
aparente manobra para criar um corredor 
terrestre entre o território russo e a Crimeia 
através do território ocupado pelos 
separatistas, ao longo da costa ocidental do 
Mar de Azov (Mariupol), em resultado da 
qual a Ucrânia poderá ficar 
completamente isolada do mar;

Or. pl
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Alteração 136
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Manifesta-se profundamente preocupado 
com a situação muitíssimo grave na 
Ucrânia oriental, onde a guerra está a 
provocar a desestabilização da Ucrânia e 
de toda a região, nomeadamente, com a 
aparente manobra para criar um corredor 
terrestre entre o território russo e a
Crimeia através do território ocupado 
pelos separatistas, ao longo da costa 
ocidental do Mar de Azov (Mariupol);

8. Manifesta-se profundamente preocupado 
com a situação muitíssimo grave na 
Ucrânia oriental, onde a guerra está a 
provocar a desestabilização da Ucrânia e 
de toda a região;

Or. el

Alteração 137
Marek Jurek
Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Apoia a iniciativa do presidente Petr 
Poroshenko de enviar forças de 
manutenção da paz para a Ucrânia 
oriental; recorda que não existe qualquer 
embargo à prestação de assistência ao 
armamento à Ucrânia e manifesta a 
convicção de que uma tal assistência por 
parte dos Estados da União Europeia 
poderia contribuir eficazmente para 
travar a progressão da agressão russa; 
apela ao lançamento, pela comunidade 
internacional, de uma missão permanente 
de controlo destinada a assegurar o 
respeito dos direitos das comunidades 
ucraniana e tártara na Crimeia;

Or. pl
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Alteração 138
Marek Jurek
Proposta de resolução
N.º 8-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-B. Reconhece que a reação mais 
apropriada em caso de ocupação 
prolongada da Crimeia seria o apoio dos 
Estados da UE que são membros da 
NATO à aceleração da adesão da Geórgia 
ao Tratado do Atlântico Norte; insta a 
Ucrânia e a Moldávia a adotarem 
medidas para evitar o fornecimento de 
armas e equipamentos militares à região 
de Dniester, tanto por via terrestre como 
aérea; insta a UE e a NATO a prestarem 
apoio à Ucrânia no sentido de proteger a 
sua fronteira com a região de Dniester;

Or. pl

Alteração 139
Georgios Epitideios
Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos 
separatistas, facilitando, assim, a 
prossecução da guerra; está preocupado 
com os relatos de crimes de guerra 
cometidos na região controlada pelos 
separatistas apoiados pela Rússia; insta a 
Rússia a usar a sua influência para pôr 
termo às hostilidades;

Suprimido

Or. el

Alteração 140
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
N.º 9
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Proposta de resolução Alteração

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos 
separatistas, facilitando, assim, a 
prossecução da guerra; está preocupado 
com os relatos de crimes de guerra 
cometidos na região controlada pelos 
separatistas apoiados pela Rússia; insta a 
Rússia a usar a sua influência para pôr 
termo às hostilidades;

Suprimido

Or. el

Alteração 141
Javier Nart
Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos 
separatistas, facilitando, assim, a 
prossecução da guerra; está preocupado 
com os relatos de crimes de guerra 
cometidos na região controlada pelos 
separatistas apoiados pela Rússia; insta a 
Rússia a usar a sua influência para pôr 
termo às hostilidades;

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos 
separatistas, facilitando, assim, a 
prossecução da guerra; está preocupado 
com os relatos de crimes de guerra 
cometidos tanto na região controlada pelos 
separatistas apoiados pela Rússia, como na 
região ucraniana com o financiamento de 
oligarcas; insta ambos os países a usarem
a sua influência para pôr termo às 
hostilidades;

Or. es

Alteração 142
Kati Piri
Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos 
separatistas, facilitando, assim, a 

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos 
separatistas, facilitando, assim, a 
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prossecução da guerra; está preocupado 
com os relatos de crimes de guerra 
cometidos na região controlada pelos 
separatistas apoiados pela Rússia; insta a 
Rússia a usar a sua influência para pôr 
termo às hostilidades;

prossecução da guerra; está preocupado 
com os relatos de crimes de guerra 
cometidos na região controlada pelos 
separatistas apoiados pela Rússia, 
incluindo o abate do avião civil de 
passageiros MH-17; insta a Rússia a usar a 
sua influência para pôr termo às 
hostilidades e reitera que os crimes de 
guerra cometidos não podem ser objeto de 
amnistia;

Or. en

Alteração 143
Zdzisław Krasnodębski
Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos 
separatistas, facilitando, assim, a 
prossecução da guerra; está preocupado 
com os relatos de crimes de guerra 
cometidos na região controlada pelos 
separatistas apoiados pela Rússia; insta a 
Rússia a usar a sua influência para pôr 
termo às hostilidades;

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos 
separatistas, nomeadamente em termos de 
armamento e recrutamento, facilitando, 
assim, a prossecução da guerra; está 
preocupado com os relatos de crimes de 
guerra cometidos na região controlada 
pelos separatistas apoiados pela Rússia; 
insta a Rússia a retirar de imediato todas 
as suas forças militares do território 
ucraniano e a usar a sua influência para 
pôr termo às hostilidades;

Or. en

Alteração 144
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos 
separatistas, facilitando, assim, a 
prossecução da guerra; está preocupado 

9. Aprova o facto de a Rússia prestar apoio 
direto e indireto às populações locais, 
nomeadamente através do acolhimento de 
um milhão e duzentos mil refugiados no 
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com os relatos de crimes de guerra 
cometidos na região controlada pelos 
separatistas apoiados pela Rússia; insta a 
Rússia a usar a sua influência para pôr 
termo às hostilidades;

seu território e do envio de 14 comboios 
humanitários para a zona do conflito;
solicita à Rússia e aos Estados Unidos da 
América que utilizem a sua influência para 
pôr termo às hostilidades;

Or. fr

Alteração 145
Ana Gomes
Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos
separatistas, facilitando, assim, a 
prossecução da guerra; está preocupado 
com os relatos de crimes de guerra 
cometidos na região controlada pelos 
separatistas apoiados pela Rússia; insta a 
Rússia a usar a sua influência para pôr 
termo às hostilidades;

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto aos grupos
separatistas na Ucrânia, facilitando, assim, 
a prossecução da guerra; está preocupado 
com os relatos de crimes de guerra 
cometidos na região controlada pelos 
separatistas apoiados pela Rússia; insta a 
Rússia a usar a sua influência para pôr 
termo às hostilidades e a respeitar os 
acordos de Minsk;

Or. en

Alteração 146
Tonino Picula
Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos 
separatistas, facilitando, assim, a 
prossecução da guerra; está preocupado 
com os relatos de crimes de guerra 
cometidos na região controlada pelos 
separatistas apoiados pela Rússia; insta a 
Rússia a usar a sua influência para pôr 
termo às hostilidades;

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos 
separatistas, facilitando, assim, a 
prossecução da guerra; está preocupado 
com os relatos de crimes de guerra 
cometidos na região controlada pelos 
separatistas apoiados pela Rússia; insta a 
Rússia a usar a sua influência para pôr 
termo às hostilidades e a mais crimes de 
guerra e a evitar novas vítimas;
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Or. hr

Alteração 147
Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos 
separatistas, facilitando, assim, a 
prossecução da guerra; está preocupado 
com os relatos de crimes de guerra 
cometidos na região controlada pelos 
separatistas apoiados pela Rússia; insta a 
Rússia a usar a sua influência para pôr 
termo às hostilidades;

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos 
separatistas; está preocupado com os 
relatos de crimes de guerra cometidos na 
região controlada pelos separatistas 
apoiados pela Rússia; insta a Rússia a usar 
a sua influência para pôr termo às 
hostilidades;

Or. es

Alteração 148
Fabio Massimo Castaldo
Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos 
separatistas, facilitando, assim, a 
prossecução da guerra; está preocupado 
com os relatos de crimes de guerra 
cometidos na região controlada pelos 
separatistas apoiados pela Rússia; insta a 
Rússia a usar a sua influência para pôr 
termo às hostilidades;

9. Condena o facto de a Rússia prestar 
apoio direto e indireto às ações dos 
separatistas, distanciando-se além disso da 
utilidade da venda ocidental de armas às 
tropas ucranianas e das ações de grupos 
paramilitares de voluntários da 
extrema-direita, como por exemplo, o 
batalhão Azov; considera que estes fatores 
fomentam a prossecução da guerra; está 
preocupado com os relatos de crimes de 
guerra; insta a Rússia e todas a partes 
implicada a usarem a sua influência para 
pôr termo às hostilidades;

Or. it
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Alteração 149
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Condena o facto de o Governo 
ucraniano e as autoridades regionais de 
Dnipropetrovsk prestarem apoio direto 
aos grupos armados, compostos por 
militantes abertamente nacionalistas e 
extremistas, denominados batalhão 
especial «Donbas», batalhão especial 
«Aidar», batalhão especial «Sytch», 
regimento especial «Azov», batalhão 
especial «Dnipro-1», batalhão especial 
«Dnipro-2», corpo ucraniano de 
voluntário «Pravy Sektor» e quarenta 
outros grupos do mesmo género; condena 
as violações repetidas dos direitos 
humanos e os crimes de guerra cometidos 
por estes grupos armados contra civis das 
regiões de Donetsk e Lugansk, 
nomeadamente os denunciados no 
relatório EUR 50/040/2014, de 8 de 
setembro de 2014, da ONG Amnistia 
Internacional; exige que o Governo 
ucraniano dissolva e desarme estes grupos 
armados que não devem ter lugar numa 
democracia, onde apenas as forças 
policiais e as forças armadas legalmente 
estabelecidas e controladas pelo poder 
civil têm direito legal de porte de arma e 
direito a efetuar detenções e a realizar 
operações de policiamento;

Or. fr

Alteração 150
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Condena o apoio ocidental prestado 
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ao Governo ucraniano; relembra que o 
referido Governo teve origem com um 
golpe de Estado onde participaram 
elementos fascistas y neonazis;

Or. es

Alteração 151
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 9-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-B. Exorta a Comissão Europeia e o 
FMI a bloquearem a ajuda financeira 
concedida à Ucrânia, uma vez que está a 
ser utilizada para financiar a guerra 
levada a cabo por este país contra as 
populações das regiões de Donetsk e 
Lugansk, guerra essa que é falsamente 
apelidada de «operação antiterrorista»;

Or. fr

Alteração 152
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda
Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Lamenta que as iniciativas de 
cooperação regional em matéria da 
segurança no Mar Negro, como a 
«BLACKSEAFOR» e a «Black Sea 
Harmony», concebidas para demonstrar 
ao mundo que os países ribeirinhos 
podem assumir a responsabilidade pela 
sua segurança, se tenham revelado 
demasiado frágeis e se encontrem 
atualmente paralisadas;

Suprimido

Or. en
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Alteração 153
Arnaud Danjean
Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Considera que, enquanto membro 
da NATO e país oficialmente candidato à 
UE, a Turquia é um interveniente 
estratégico para a segurança na região; 
lamenta, por isso, que as recentes 
orientações diplomáticas da Turquia, em 
particular no que diz respeito às crises e 
ao Próximo e Médio Oriente, se tenham 
revelado ambíguas e pouco coerentes em 
relação às posições da UE e da NATO;

Or. fr

Alteração 154
Charles Tannock
Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, devem ser de 
cooperação e não de conflito a longo 
prazo; considera, no entanto, que, a curto e 
a médio prazo, a falta de confiança 
resultante das ações recentemente levadas a 
cabo pela Rússia faz com que qualquer 
retoma da cooperação deva continuar a 
basear-se, em primeiro lugar, nas sólidas 
garantias estratégicas oferecidas pela 
NATO aos seus membros a Leste e, em 
segundo lugar, na impossibilidade de 
soluções políticas baseadas na aceitação da 
anexação ilegal da Crimeia;

11. Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, devem ser de 
cooperação e não de confronto a longo 
prazo; considera, no entanto, que, a curto e 
a médio prazo, a falta de confiança 
resultante das ações recentemente levadas a 
cabo pela Rússia faz com que qualquer
retoma da cooperação deva continuar a 
basear-se, em primeiro lugar, nas sólidas 
garantias estratégicas oferecidas pela 
NATO aos seus membros a Leste e, em 
segundo lugar, na impossibilidade de 
soluções políticas baseadas na aceitação da 
anexação ilegal da Crimeia;

Or. en
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Alteração 155
Angel Dzhambazki
Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, devem ser de 
cooperação e não de conflito a longo 
prazo; considera, no entanto, que, a curto e 
a médio prazo, a falta de confiança 
resultante das ações recentemente levadas a 
cabo pela Rússia faz com que qualquer 
retoma da cooperação deva continuar a 
basear-se, em primeiro lugar, nas sólidas 
garantias estratégicas oferecidas pela 
NATO aos seus membros a Leste e, em 
segundo lugar, na impossibilidade de 
soluções políticas baseadas na aceitação da 
anexação ilegal da Crimeia;

11. Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, devem ser de 
cooperação e ter por base um diálogo 
político de boa-fé e não um confronto a 
longo prazo; considera, no entanto, que, a 
curto e a médio prazo, a falta de confiança 
resultante das ações recentemente levadas a 
cabo pela Rússia faz com que qualquer 
retoma da cooperação deva continuar a 
basear-se, em primeiro lugar, nas sólidas 
garantias estratégicas oferecidas pela 
NATO aos seus membros a Leste e, em 
segundo lugar, na impossibilidade de 
soluções políticas baseadas na aceitação da 
anexação ilegal da Crimeia;

Or. bg

Alteração 156
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, devem ser de 
cooperação e não de conflito a longo prazo; 
considera, no entanto, que, a curto e a 
médio prazo, a falta de confiança 
resultante das ações recentemente levadas 
a cabo pela Rússia faz com que qualquer 
retoma da cooperação deva continuar a
basear-se, em primeiro lugar, nas sólidas 
garantias estratégicas oferecidas pela
NATO aos seus membros a Leste e, em 
segundo lugar, na impossibilidade de 
soluções políticas baseadas na aceitação 

11. Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, devem ser de 
cooperação e não de conflito a longo prazo; 
considera que, a curto e a médio prazo, 
qualquer retoma da cooperação deva 
basear-se na desocupação da Europa de
Leste pela NATO;
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da anexação ilegal da Crimeia;

Or. fr

Alteração 157
Ioan Mircea Pașcu
Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, devem ser de 
cooperação e não de conflito a longo prazo; 
considera, no entanto, que, a curto e a 
médio prazo, a falta de confiança resultante 
das ações recentemente levadas a cabo pela 
Rússia faz com que qualquer retoma da 
cooperação deva continuar a basear-se, 
em primeiro lugar, nas sólidas garantias 
estratégicas oferecidas pela NATO aos 
seus membros a Leste e, em segundo 
lugar, na impossibilidade de soluções 
políticas baseadas na aceitação da 
anexação ilegal da Crimeia;

11. Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, devem ser, em geral,
de cooperação e não de conflito a longo 
prazo; considera, no entanto, que, a curto e 
a médio prazo, a falta de confiança 
resultante das ações recentemente levadas a 
cabo pela Rússia faz com que qualquer 
inversão da escalada e retoma da 
cooperação deva basear-se, para além da 
plena execução dos acordos de Minsk 
pela Rússia (aplicáveis apenas ao conflito 
no leste da Ucrânia), na devolução da 
Crimeia à Ucrânia, na restauração do 
status quo ante e na continuação das 
sólidas garantias estratégicas oferecidas 
pela NATO aos seus membros a Leste;

Or. en

Alteração 158
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, devem ser de 
cooperação e não de conflito a longo prazo; 
considera, no entanto, que, a curto e a 
médio prazo, a falta de confiança 
resultante das ações recentemente levadas 
a cabo pela Rússia faz com que qualquer 

11. Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, devem ser de 
cooperação e não de conflito a longo prazo;
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retoma da cooperação deva continuar a 
basear-se, em primeiro lugar, nas sólidas 
garantias estratégicas oferecidas pela 
NATO aos seus membros a Leste e, em 
segundo lugar, na impossibilidade de 
soluções políticas baseadas na aceitação 
da anexação ilegal da Crimeia;

Or. es

Alteração 159
Fabio Massimo Castaldo
Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, devem ser de 
cooperação e não de conflito a longo 
prazo; considera, no entanto, que, a curto 
e a médio prazo, a falta de confiança 
resultante das ações recentemente levadas 
a cabo pela Rússia faz com que qualquer 
retoma da cooperação deva continuar a 
basear-se, em primeiro lugar, nas sólidas 
garantias estratégicas oferecidas pela 
NATO aos seus membros a Leste e, em 
segundo lugar, na impossibilidade de 
soluções políticas baseadas na aceitação 
da anexação ilegal da Crimeia;

11. Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, estando contudo a 
deslizar gradualmente para uma 
cooperação a leste, principalmente com 
Pequim, veículo potencial de um sistema 
de alianças alternativas e autossuficientes 
do Ocidente, deveriam ser mais de 
cooperação do que de conflito; considera 
que, a curto e médio prazo, qualquer 
retoma da cooperação deve continuar a 
basear-se no reconhecimento da 
impossibilidade de qualquer solução para 
a crise que não seja política e diplomática;

Or. it

Alteração 160
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, devem ser de 
cooperação e não de conflito a longo prazo; 

11. Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, devem ser de 
cooperação e não de conflito a longo prazo; 
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considera, no entanto, que, a curto e a 
médio prazo, a falta de confiança resultante 
das ações recentemente levadas a cabo pela 
Rússia faz com que qualquer retoma da 
cooperação deva continuar a basear-se, em 
primeiro lugar, nas sólidas garantias 
estratégicas oferecidas pela NATO aos 
seus membros a Leste e, em segundo lugar, 
na impossibilidade de soluções políticas 
baseadas na aceitação da anexação ilegal 
da Crimeia;

considera, no entanto, que, a curto e a 
médio prazo, a falta de confiança resultante 
das ações recentemente levadas a cabo pela 
Rússia faz com que qualquer retoma da 
cooperação deva basear-se firmemente, em 
primeiro lugar, nas sólidas garantias 
estratégicas oferecidas pela NATO aos 
seus membros a Leste e, em segundo lugar, 
numa mudança das políticas russas 
relativas à Ucrânia, nomeadamente a 
execução plena e incondicional dos 
acordos de Minsk de setembro de 2014 e 
fevereiro de 2015, incluindo a restituição, 
às autoridades ucranianas, do controlo 
sobre o seu território dentro das fronteiras 
reconhecidas internacionalmente, isto é, a 
devolução da Crimeia à Ucrânia;

Or. en

Alteração 161
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, devem ser de 
cooperação e não de conflito a longo prazo; 
considera, no entanto, que, a curto e a 
médio prazo, a falta de confiança resultante 
das ações recentemente levadas a cabo pela 
Rússia faz com que qualquer retoma da 
cooperação deva continuar a basear-se, em 
primeiro lugar, nas sólidas garantias 
estratégicas oferecidas pela NATO aos seus 
membros a Leste e, em segundo lugar, na 
impossibilidade de soluções políticas 
baseadas na aceitação da anexação ilegal 
da Crimeia;

11. Sublinha que as relações com a Rússia, 
enquanto interveniente importante no 
sistema internacional, devem ser de 
cooperação e não de conflito a longo prazo; 
considera, no entanto, que, a curto e a 
médio prazo, a falta de confiança resultante 
das ações recentemente levadas a cabo pela 
Rússia faz com que qualquer retoma da 
cooperação deva continuar a basear-se, em 
primeiro lugar, nas sólidas garantias 
estratégicas oferecidas pela UE aos seus 
membros a Leste e, em segundo lugar;

Or. el
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Alteração 162
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Manifesta a sua esperança de que o 
acordo de cessar-fogo, alcançado em 
Minsk em 12 de fevereiro de 2015, se 
mantenha, dando tempo suficiente para 
encontrar uma solução política 
negociada;

Suprimido

Or. en

Alteração 163
Zdzisław Krasnodębski
Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Manifesta a sua esperança de que o 
acordo de cessar-fogo, alcançado em 
Minsk em 12 de fevereiro de 2015, se 
mantenha, dando tempo suficiente para 
encontrar uma solução política negociada;

12. Manifesta a sua profunda preocupação
de que o acordo de cessar-fogo, alcançado 
em Minsk em 12 de fevereiro de 2015, 
tenha sido violado por diversas vezes pelos 
separatistas apoiados pela Rússia, 
nomeadamente na zona de Debaltseve e 
perto de Mariupol; manifesta a sua 
esperança de que o acordo seja respeitado 
e executado por todas as partes, dando 
tempo suficiente para encontrar uma 
solução política negociada;

Or. en

Alteração 164
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Manifesta a sua esperança de que o 
acordo de cessar-fogo, alcançado em 

12. Manifesta a sua esperança de que o 
acordo de cessar-fogo, alcançado em 
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Minsk em 12 de fevereiro de 2015, se 
mantenha, dando tempo suficiente para 
encontrar uma solução política negociada;

Minsk em 12 de fevereiro de 2015, se 
mantenha, dando tempo suficiente para 
encontrar uma solução política negociada
com as autoridades de facto das regiões de 
Lugansk e Donetsk, no quadro político e 
económico previsto pelos acordos de 
Minsk;

Or. fr

Alteração 165
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda
Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Manifesta a sua esperança de que o 
acordo de cessar-fogo, alcançado em 
Minsk em 12 de fevereiro de 2015, se 
mantenha, dando tempo suficiente para 
encontrar uma solução política 
negociada;

12. Manifesta a sua esperança de que seja 
aplicado com eficiência, em breve, um 
pacote adequado de execução do acordo 
de Minsk;

Or. en

Alteração 166
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer
Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Manifesta a sua esperança de que o 
acordo de cessar-fogo, alcançado em 
Minsk em 12 de fevereiro de 2015, se 
mantenha, dando tempo suficiente para 
encontrar uma solução política negociada;

12. Manifesta a sua esperança de que o 
acordo de cessar-fogo, alcançado em 
Minsk em 12 de fevereiro de 2015, se 
mantenha, apesar dos sinais de violação 
do mesmo pelo lado russo e pelos 
separatistas, dando tempo suficiente para 
encontrar uma solução política negociada;

Or. en

Alteração 167
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar o acordo de cessar-fogo de 
Minsk e prosseguir com a desestabilização 
da Ucrânia oriental e a anexação ilegal 
da Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido e mesmo reforçado;

Suprimido

Or. es

Alteração 168
Georgios Epitideios
Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar o acordo de cessar-fogo de 
Minsk e prosseguir com a desestabilização 
da Ucrânia oriental e a anexação ilegal 
da Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido e mesmo reforçado;

Suprimido

Or. el

Alteração 169
Javier Nart
Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar o acordo de cessar-fogo de Minsk 
e prosseguir com a desestabilização da 
Ucrânia oriental e a anexação ilegal da 
Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido e mesmo reforçado;

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar o acordo de cessar-fogo de Minsk 
e prosseguir com a desestabilização da 
Ucrânia oriental e a anexação ilegal da 
Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido;

Or. es
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Alteração 170
Kati Piri
Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar o acordo de cessar-fogo de Minsk 
e prosseguir com a desestabilização da 
Ucrânia oriental e a anexação ilegal da 
Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido e mesmo reforçado;

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar o acordo de cessar-fogo de Minsk 
e prosseguir com a desestabilização da 
Ucrânia oriental e a anexação ilegal da 
Crimeia, o regime de sanções não deve ser 
apenas mantido, como reforçado;

Or. en

Alteração 171
Charles Tannock
Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar o acordo de cessar-fogo de Minsk 
e prosseguir com a desestabilização da 
Ucrânia oriental e a anexação ilegal da 
Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido e mesmo reforçado;

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar as condições do mais recente 
acordo de cessar-fogo de Minsk e 
prosseguir com a desestabilização da 
Ucrânia oriental e a anexação ilegal da 
Crimeia, o regime de sanções contra a 
Federação da Rússia deve ser reforçado, 
devendo ser ponderada a possibilidade de 
fornecer à Ucrânia os meios militares 
necessários para se defender;

Or. en

Alteração 172
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar o acordo de cessar-fogo de Minsk 
e prosseguir com a desestabilização da 

13. Considera que a Rússia está a respeitar
o acordo de cessar-fogo de Minsk, 
conforme demonstrado pelos relatórios da 
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Ucrânia oriental e a anexação ilegal da 
Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido e mesmo reforçado;

missão de observação da OSCE, que 
constataram a retirada do armamento 
pesado pelos rebeldes, assim como uma 
cessação geral dos combates, com exceção 
de alguns incidentes muito circunscritos;
o regime de sanções deve, por 
conseguinte, ser levantado;

Or. fr

Alteração 173
Indrek Tarand
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar o acordo de cessar-fogo de Minsk 
e prosseguir com a desestabilização da 
Ucrânia oriental e a anexação ilegal da 
Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido e mesmo reforçado;

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar os acordos de cessar-fogo de 
Minsk e prosseguir com a desestabilização 
da Ucrânia oriental e a anexação ilegal da 
Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido e mesmo reforçado;

Or. en

Alteração 174
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda
Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar o acordo de cessar-fogo de Minsk 
e prosseguir com a desestabilização da 
Ucrânia oriental e a anexação ilegal da 
Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido e mesmo reforçado;

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar o acordo de cessar-fogo de Minsk 
e prosseguir com a desestabilização da 
Ucrânia oriental e a anexação ilegal da
Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido e mesmo reforçado; considera que 
a UE deve demonstrar unidade, 
solidariedade e compromisso na sanção 
das ações da Rússia contra as normas 
aplicáveis do direito internacional; 
sublinha que o atual quadro jurídico 
internacional deve ser plenamente 



AM\1055090PT.doc 87/123 PE552.050v01-00

PT

respeitado e que o diálogo entre a UE e a 
Rússia apenas deve ser mantido em 
simultâneo com as sanções aplicáveis 
previstas no acordo de Minsk;

Or. en

Alteração 175
Ana Gomes
Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar os acordos de cessar-fogo de 
Minsk e prosseguir com a desestabilização 
da Ucrânia oriental e a anexação ilegal da 
Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido e mesmo reforçado;

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar o acordo de cessar-fogo de Minsk 
e prosseguir com a desestabilização da 
Ucrânia oriental e a anexação ilegal da 
Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido e reforçado;

Or. en

Alteração 176
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer
Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar os acordos de cessar-fogo de 
Minsk e prosseguir com a desestabilização 
da Ucrânia oriental e a anexação ilegal da 
Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido e mesmo reforçado;

13. Considera que, enquanto a Rússia não 
aplicar plenamente o acordo de 
cessar-fogo de Minsk e prosseguir com a 
desestabilização da Ucrânia oriental e a 
anexação ilegal da Crimeia, o regime de 
sanções deve ser mantido e reforçado;

Or. en

Alteração 177
Fabio Massimo Castaldo
Proposta de resolução
N.º 13
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Proposta de resolução Alteração

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar o acordo de cessar-fogo de 
Minsk e prosseguir com a desestabilização 
da Ucrânia oriental e a anexação ilegal 
da Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido e mesmo reforçado;

13. Considera ser conveniente que a UE 
proponha a convocação de uma ronda de 
negociações, que envolva a Rússia, a 
Ucrânia e todos os intervenientes 
regionais, para além da própria da União;

Or. it

Alteração 178
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Considera que, se a Rússia não 
respeitar o acordo de cessar-fogo de Minsk 
e prosseguir com a desestabilização da 
Ucrânia oriental e a anexação ilegal da 
Crimeia, o regime de sanções deve ser 
mantido e mesmo reforçado;

13. Considera que, se a Rússia ou a 
Ucrânia não respeitarem o acordo de 
cessar-fogo de Minsk e prosseguirem com 
a desestabilização da Ucrânia oriental, 
podem ser tomadas medidas pertinentes;

Or. el

Alteração 179
Hilde Vautmans
Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Insta a Rússia a abrir, em sinal de 
boa vontade e abertura à comunicação, os 
seus mercados de fruta, produtos 
hortícolas, carne e produtos lácteos 
europeus;

Or. en

Alteração 180
Gabrielius Landsbergis
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Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Refere a necessidade de recuperar o 
equilíbrio do panorama estratégico na 
bacia do Mar Negro; recorda que tal pode 
ser feito através de um aumento dos 
destacamentos da NATO e dos EUA na 
região, aumentando a dissuasão dos 
aliados mais afetados e da NATO no seu 
todo nesta região específica; considera 
que os Estados das margens do Mar 
Negro podem fazer um contributo 
significativo reunindo esforços, e apela, 
por isso, à Ucrânia, à Moldávia e à 
Geórgia para que comecem a ponderar 
criar um batalhão conjunto, e à NATO e 
aos Estados-Membros, que ponderem 
apoiar uma tal iniciativa;

Or. en

Alteração 181
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
N.º 13-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-B. Insta os Estados-Membros da UE a 
manterem-se firmes e unidos no 
cumprimento das sanções acordadas 
contra a Rússia, inclusive no 
congelamento de toda a cooperação 
militar e defensiva e no cancelamento dos 
contratos, como os relativos à entrega de 
navios de assalto anfíbios da classe 
Mistral à Rússia;

Or. en

Alteração 182
James Carver
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Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Congratula-se com a implementação 
da política energética da UE, destinada a 
promover a segurança energética em 
todos os Estados-Membros; insta os 
Estados-Membros a tomarem as medidas 
necessárias para garantir a segurança da 
exploração de petróleo e de gás e das 
atividades de transporte na região do Mar 
Negro;

14. Insta os Estados-Membros a tomarem 
as medidas necessárias para garantir a 
segurança da exploração de petróleo e de 
gás e das atividades de transporte na região 
do Mar Negro;

Or. en

Alteração 183
Angel Dzhambazki
Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Congratula-se com a implementação da 
política energética da UE, destinada a 
promover a segurança energética em todos 
os Estados-Membros; insta os Estados-
Membros a tomarem as medidas 
necessárias para garantir a segurança da 
exploração de petróleo e de gás e das 
atividades de transporte na região do Mar 
Negro;

14. Congratula-se com a implementação da 
política energética da UE, destinada a 
promover a segurança energética em todos 
os Estados-Membros; insta os Estados-
Membros a tomarem as medidas 
necessárias para garantir a segurança da 
exploração de petróleo e de gás e das 
atividades de transporte na região do Mar 
Negro; recomenda que a Comissão e o 
Conselho apoiem ativamente a Bulgária 
através de investimento e de medidas 
financeiras, a fim de garantir a sua 
segurança energética, tendo em 
consideração o facto de a Bulgária estar 
mais exposta ao risco de potenciais 
interrupções no fornecimento de gás 
natural;

Or. bg

Alteração 184
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
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Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Congratula-se com a implementação 
da política energética da UE, destinada a 
promover a segurança energética em todos 
os Estados-Membros; insta os 
Estados-Membros a tomarem as medidas 
necessárias para garantir a segurança da 
exploração de petróleo e de gás e das 
atividades de transporte na região do Mar 
Negro;

14. Congratula-se com a contribuição da 
Rússia para a segurança energética de
todos os Estados-Membros; insta os 
Estados-Membros a tomarem as medidas 
necessárias para garantir a segurança da 
exploração de petróleo e de gás e das 
atividades de transporte na região do Mar 
Negro, nomeadamente através da 
negociação do relançamento do projeto 
«South Stream»;

Or. fr

Alteração 185
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda
Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Congratula-se com a implementação da 
política energética da UE, destinada a 
promover a segurança energética em todos 
os Estados-Membros; insta os Estados-
Membros a tomarem as medidas 
necessárias para garantir a segurança da 
exploração de petróleo e de gás e das 
atividades de transporte na região do Mar 
Negro;

14. Congratula-se com a implementação da 
política energética da UE, destinada a 
promover a segurança energética em todos 
os Estados-Membros; insta os Estados-
Membros a tomarem as medidas 
necessárias para garantir a segurança da 
exploração de petróleo e de gás e das 
atividades de transporte na região do Mar 
Negro; insta a UE a apoiar iniciativas de 
diversificação dos recursos energéticos do 
Mar Negro, no âmbito de uma estratégia 
de independência energética;

Or. en

Alteração 186
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
N.º 14
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Proposta de resolução Alteração

14. Congratula-se com a implementação 
da política energética da UE, destinada a 
promover a segurança energética em todos 
os Estados-Membros; insta os Estados-
Membros a tomarem as medidas 
necessárias para garantir a segurança da 
exploração de petróleo e de gás e das 
atividades de transporte na região do Mar 
Negro;

14. Regista a implementação da política 
energética da UE, destinada a promover a 
segurança energética em todos os Estados-
Membros; insta os Estados-Membros a 
tomarem as medidas necessárias para 
garantir a segurança da exploração de 
petróleo e de gás e das atividades de 
transporte na região do Mar Negro; 
considera que a melhor garantia para o 
abastecimento energético dos 
Estados-Membros é uma relação 
construtiva e de confiança com os países 
vizinhos;

Or. es

Alteração 187
Tonino Picula
Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Congratula-se com a implementação da 
política energética da UE, destinada a 
promover a segurança energética em todos 
os Estados-Membros; insta os Estados-
Membros a tomarem as medidas 
necessárias para garantir a segurança da 
exploração de petróleo e de gás e das 
atividades de transporte na região do Mar 
Negro;

14. Congratula-se com a implementação da 
política energética da UE, destinada a 
promover a segurança energética e a 
reduzir a dependência energética em 
todos os Estados-Membros;

Or. hr

Alteração 188
Marek Jurek
Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Congratula-se com a implementação da 14. Congratula-se com a implementação da 
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política energética da UE, destinada a 
promover a segurança energética em todos 
os Estados-Membros; insta os Estados-
Membros a tomarem as medidas 
necessárias para garantir a segurança da 
exploração de petróleo e de gás e das 
atividades de transporte na região do Mar 
Negro;

política energética da UE, destinada a 
promover a segurança energética em todos 
os Estados-Membros; insta os Estados-
Membros a tomarem as medidas 
necessárias para garantir a segurança da 
exploração de petróleo e de gás e das 
atividades de transporte na região do Mar 
Negro; insta a Comissão Europeia a 
recomeçar as obras de construção do 
gasoduto de Nabucco;

Or. pl

Alteração 189
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de os lucros da exploração e do 
transporte de petróleo e de gás no Mar 
Negro estarem cada vez mais dependentes 
do nível de militarização desencadeado 
pela anexação ilegal da Crimeia pela 
Rússia e pelo subsequente reforço das 
suas capacidades na região;

Suprimido

Or. es

Alteração 190
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de os lucros da exploração e do 
transporte de petróleo e de gás no Mar 
Negro estarem cada vez mais dependentes
do nível de militarização desencadeado 
pela anexação ilegal da Crimeia pela
Rússia e pelo subsequente reforço das suas 
capacidades na região;

15. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de os lucros da exploração e do 
transporte de petróleo e de gás no Mar 
Negro estarem cada vez mais dependentes 
do nível de militarização desencadeado 
pelas provocações americanas na Crimeia 
contra a Rússia, levando ao subsequente 
reforço das suas capacidades na região;
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Or. fr

Alteração 191
Ana Gomes
Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de os lucros da exploração e do 
transporte de petróleo e de gás no Mar 
Negro estarem cada vez mais dependentes 
do nível de militarização desencadeado 
pela anexação ilegal da Crimeia pela 
Rússia e pelo subsequente reforço das suas 
capacidades na região;

15. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de os lucros da exploração e do 
transporte de petróleo e de gás no Mar 
Negro estarem cada vez mais dependentes 
do nível de militarização desencadeado 
pela anexação ilegal da Crimeia pela 
Rússia e pelo subsequente reforço das suas 
capacidades na região; reafirma que, dado 
o potencial para a instabilidade e, em 
particular, a dependência da Europa em 
relação ao Mar Negro para o trânsito dos 
fornecimentos de energia, a UE tem um 
interesse estratégico em dissuadir os 
intervenientes no plano regional de 
adotarem uma atitude de política 
temerária, podendo, para tal, ser obrigada 
a mobilizar equipamentos navais e 
aeroespaciais europeus para o Mar 
Negro;

Or. en

Alteração 192
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de os lucros da exploração e do 
transporte de petróleo e de gás no Mar 
Negro estarem cada vez mais dependentes 
do nível de militarização desencadeado 
pela anexação ilegal da Crimeia pela 
Rússia e pelo subsequente reforço das 
suas capacidades na região;

15. Manifesta a sua preocupação com o
facto de os lucros da exploração e do 
transporte de petróleo e de gás no Mar 
Negro estarem cada vez mais dependentes 
do nível de militarização desencadeado 
pela desestabilização da Ucrânia iniciada 
no final de 2013;
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Or. es

Alteração 193
Georgios Epitideios
Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de os lucros da exploração e do 
transporte de petróleo e de gás no Mar 
Negro estarem cada vez mais dependentes 
do nível de militarização desencadeado 
pela anexação ilegal da Crimeia pela 
Rússia e pelo subsequente reforço das suas 
capacidades na região;

15. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de os lucros da exploração e do 
transporte de petróleo e de gás no Mar 
Negro estarem cada vez mais dependentes 
do nível de militarização desencadeado 
pela anexação da Crimeia pela Rússia e 
pelo subsequente reforço das suas 
capacidades na região;

Or. el

Alteração 194
Tonino Picula
Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de os lucros da exploração e do 
transporte de petróleo e de gás no Mar 
Negro estarem cada vez mais dependentes 
do nível de militarização desencadeado 
pela anexação ilegal da Crimeia pela 
Rússia e pelo subsequente reforço das suas 
capacidades na região;

15. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de os lucros da exploração e do 
transporte de petróleo e de gás no Mar 
Negro estarem cada vez mais dependentes 
do nível de militarização desencadeado 
pela anexação ilegal da Crimeia pela 
Rússia e pelo subsequente reforço das suas 
capacidades na região; apela aos 
Estados-Membros para que tomem as 
medidas necessárias a fim de garantir a 
segurança da exploração de petróleo e de 
gás e do transporte na região do Mar 
Negro;

Or. hr

Alteração 195
Eleftherios Synadinos
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Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de os lucros da exploração e do 
transporte de petróleo e de gás no Mar 
Negro estarem cada vez mais dependentes
do nível de militarização desencadeado 
pela anexação ilegal da Crimeia pela 
Rússia e pelo subsequente reforço das 
suas capacidades na região;

15. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de os lucros da exploração e do 
transporte de petróleo e de gás no Mar 
Negro estarem dependentes da resolução 
pacífica dos problemas detetados;

Or. el

Alteração 196
Angel Dzhambazki
Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Observa com apreensão a 
cooperação reforçada entre a Turquia e a 
Rússia em questões energéticas, 
nomeadamente a construção prevista do 
«Turkish Stream», que alterará por 
completo a situação da região;

Or. bg

Alteração 197
Ana Gomes
Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha que a atual crise afeta a 
cooperação noutros domínios importantes, 
tais como a gestão e a segurança das 
fronteiras (nomeadamente, o controlo das 
migrações) e a luta contra os tráficos 
ilegais e a criminalidade organizada;

16. Sublinha que a atual crise afeta a 
cooperação noutros domínios importantes, 
tais como a gestão e a segurança das 
fronteiras (nomeadamente, o controlo das 
migrações) e a luta contra os tráficos e a 
criminalidade organizada;
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Or. en

Alteração 198
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha que a atual crise afeta a 
cooperação noutros domínios importantes, 
tais como a gestão e a segurança das 
fronteiras (nomeadamente, o controlo das 
migrações) e a luta contra os tráficos 
ilegais e a criminalidade organizada;

16. Lamenta que a atual crise afete a 
cooperação noutros domínios importantes, 
tais como a gestão e a segurança das 
fronteiras e a luta contra os tráficos ilegais 
e a criminalidade organizada;

Or. es

Alteração 199
Kati Piri
Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Insta a Rússia a respeitar os direitos da 
população local na Crimeia, especialmente 
dos tártaros da Crimeia que, aos milhares, 
abandonaram as suas casas por receio de 
serem perseguidos e procuraram refúgio 
noutras regiões da Ucrânia;

17. Insta a Rússia a respeitar os direitos 
humanos da população local na Crimeia, 
especialmente dos tártaros da Crimeia que, 
aos milhares, abandonaram as suas casas 
por receio de serem perseguidos e
procuraram refúgio noutras regiões da 
Ucrânia;

Or. en

Alteração 200
Tibor Szanyi
Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Insta a Rússia a respeitar os direitos da 
população local na Crimeia, especialmente 
dos tártaros da Crimeia que, aos milhares, 

17. Insta a Rússia a respeitar plenamente 
os direitos da população local na Crimeia, 
tendo em particular atenção as minorias 
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abandonaram as suas casas por receio de 
serem perseguidos e procuraram refúgio 
noutras regiões da Ucrânia;

étnicas e nacionais, especialmente dos 
tártaros da Crimeia que, aos milhares, 
abandonaram as suas casas por receio de 
serem perseguidos e procuraram refúgio 
noutras regiões da Ucrânia;

Or. en

Alteração 201
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Insta a Rússia a respeitar os direitos da 
população local na Crimeia, especialmente 
dos tártaros da Crimeia que, aos milhares, 
abandonaram as suas casas por receio de 
serem perseguidos e procuraram refúgio 
noutras regiões da Ucrânia;

17. Insta a Rússia a continuar a respeitar 
os direitos da população local na Crimeia, 
especialmente dos tártaros, dos gregos, dos 
arménios e dos alemães desta região, cujo 
estatuto de povo reprimido injustamente 
foi reconhecido pelo Governo russo, pelo 
Decreto Presidencial n.º 268 de 21 de 
abril de 2014, que tomou, 
consequentemente, medidas com vista à 
sua total reabilitação, assim como 
medidas de reparação, que o Governo 
ucraniano, até ao momento, ainda não 
pôs em prática; congratula-se com o facto 
de os tártaros da Crimeia terem assistido 
ao reconhecimento da sua língua como 
língua oficial da República da Crimeia 
pelo artigo 10.º da Constituição da
República da Crimeia, de 11 de abril de 
2014, que lhe confere o estatuto de língua 
oficial deste território, em aplicação do 
artigo 68.º da Constituição da Federação 
da Rússia;

Or. fr

Alteração 202
Afzal Khan
Proposta de resolução
N.º 17
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Proposta de resolução Alteração

17. Insta a Rússia a respeitar os direitos da 
população local na Crimeia, especialmente
dos tártaros da Crimeia que, aos milhares, 
abandonaram as suas casas por receio de 
serem perseguidos e procuraram refúgio 
noutras regiões da Ucrânia;

17. Condena as violações terríveis dos 
direitos humanos, incluindo a censura da 
liberdade de expressão e a perseguição 
das minorias; insta a Rússia a respeitar os 
direitos da população local na Crimeia, 
especialmente dos tártaros da Crimeia, que 
têm sido particularmente afetados e que, 
aos milhares, abandonaram as suas casas 
por receio de serem perseguidos e 
procuraram refúgio noutras regiões da 
Ucrânia; manifesta a sua solidariedade 
para com estas populações e apela a uma 
melhoria da situação, bem como à 
proteção dos direitos humanos;

Or. en

Alteração 203
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Insta a Rússia a respeitar os direitos da 
população local na Crimeia, especialmente 
dos tártaros da Crimeia que, aos milhares, 
abandonaram as suas casas por receio de 
serem perseguidos e procuraram refúgio 
noutras regiões da Ucrânia;

17. Insta a Rússia a respeitar os direitos da 
população local na Crimeia, especialmente 
dos tártaros da Crimeia que, aos milhares, 
abandonaram as suas casas por receio de 
serem perseguidos e procuraram refúgio 
noutras regiões da Ucrânia; relembra, por 
outro lado, os milhares de refugiados 
tâmiles que fugiram de Donetsk para a 
Rússia e solicita que os seus direitos 
sejam respeitados;

Or. es

Alteração 204
Ana Gomes
Proposta de resolução
N.º 17
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Proposta de resolução Alteração

17. Insta a Rússia a respeitar os direitos da 
população local na Crimeia, especialmente 
dos tártaros da Crimeia que, aos milhares, 
abandonaram as suas casas por receio de 
serem perseguidos e procuraram refúgio
noutras regiões da Ucrânia;

17. Insta a Rússia a respeitar os direitos da 
população local na Crimeia, especialmente 
dos tártaros da Crimeia que, aos milhares, 
fugiram das suas casas por receio de serem 
perseguidos e procuraram refúgio noutras 
regiões da Ucrânia;

Or. en

Alteração 205
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer
Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Insta a Rússia a respeitar os direitos da 
população local na Crimeia, especialmente
dos tártaros da Crimeia que, aos milhares, 
abandonaram as suas casas por receio de 
serem perseguidos e procuraram refúgio 
noutras regiões da Ucrânia;

17. Insta a Rússia a respeitar os direitos da 
população local na Crimeia, especialmente 
dos tártaros da Crimeia que, aos milhares, 
abandonaram as suas casas por receio de 
serem perseguidos e procuraram refúgio 
noutras regiões da Ucrânia; condena a 
perseguição sistemática de determinadas 
populações, especialmente dos tártaros da 
Crimeia que participaram em 
manifestações de apoio à integridade 
territorial da Ucrânia; insta as 
autoridades russas a travar de imediato o 
assédio ao órgão executivo dos tártaros da 
Crimeia, o Mejlis;

Or. en

Alteração 206
Ioan Mircea Pașcu
Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Insta a Rússia a respeitar os direitos 
da população local na Crimeia, 
especialmente dos tártaros da Crimeia que, 

17. Condena os abusos dos direitos 
humanos que têm tido lugar na Crimeia 
desde a sua ocupação pelas forças russas, 
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aos milhares, abandonaram as suas casas 
por receio de serem perseguidos e 
procuraram refúgio noutras regiões da 
Ucrânia;

incluindo intimidações e 
desaparecimentos, sobretudo contra os 
tártaros da Crimeia que, aos milhares, 
abandonaram as suas casas por receio de 
serem perseguidos e procuraram refúgio 
noutras regiões da Ucrânia; insta a Rússia 
a respeitar os direitos da população local 
na Crimeia e exorta a Ucrânia e a UE e 
os seus Estados-Membros a controlarem o 
respeito pelos direitos humanos na 
Crimeia;

Or. en

Alteração 207
Daniel Caspary
Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Insta a Rússia a respeitar os direitos da 
população local na Crimeia, especialmente 
dos tártaros da Crimeia que, aos milhares, 
abandonaram as suas casas por receio de 
serem perseguidos e procuraram refúgio 
noutras regiões da Ucrânia;

17. Insta a Rússia a respeitar os direitos da 
população local na Crimeia, especialmente 
dos tártaros da Crimeia que, aos milhares, 
abandonaram as suas casas por receio de 
serem perseguidos e procuraram refúgio 
noutras regiões da Ucrânia; manifesta a 
sua profunda preocupação com o 
crescente número de casos relacionados 
com o desaparecimento forçado de 
pessoas1-A;

__________________
1-A Na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea i), 
do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional (2002).

Or. de

Alteração 208
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

17-A. Lamenta que Kiev tenha 
contribuído para o início de um conflito 
bélico interno por tentar negar os direitos 
linguísticos e culturais de uma importante 
parte da população;

Or. es

Alteração 209
Javier Nart
Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta o Governo ucraniano a utilizar 
todos os meios ao seu dispor para 
investigar e julgar os crimes de guerra 
cometidos no seu território;

Suprimido

Or. es

Alteração 210
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta o Governo ucraniano a utilizar 
todos os meios ao seu dispor para 
investigar e julgar os crimes de guerra 
cometidos no seu território;

18. Insta o Governo ucraniano a utilizar 
todos os meios ao seu dispor para 
investigar e julgar os crimes de guerra 
cometidos no seu território, mais 
particularmente os massacres cometidos 
pelos militantes pró-governamentais em 
Odessa, em 2 de maio de 2014, e pelos 
membros do grupo armado Batalhão 
especial «Azov» em Mariupol, em 9 de 
maio de 2014;

Or. fr
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Alteração 211
Fabio Massimo Castaldo
Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta o Governo ucraniano a utilizar 
todos os meios ao seu dispor para 
investigar e julgar os crimes de guerra 
cometidos no seu território;

18. Insta o Governo ucraniano a utilizar 
todos os meios diplomáticos ao seu dispor 
para investigar e julgar os crimes de guerra 
cometidos no seu território;

Or. it

Alteração 212
Indrek Tarand
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta o Governo ucraniano a utilizar 
todos os meios ao seu dispor para 
investigar e julgar os crimes de guerra 
cometidos no seu território;

18. Insta o Governo ucraniano a utilizar 
todos os meios ao seu dispor para 
investigar e julgar os crimes de guerra 
cometidos neste conflito;

Or. en

Alteração 213
Afzal Khan
Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta o Governo ucraniano a utilizar 
todos os meios ao seu dispor para 
investigar e julgar os crimes de guerra 
cometidos no seu território;

18. Apela à realização de inquéritos e a
um maior acesso das organizações 
internacionais de defesa dos direitos 
humanos a todos os processos relativos a 
abusos graves dos direitos humanos na 
Crimeia; insta o Governo ucraniano a 
utilizar todos os meios ao seu dispor para 
investigar e julgar os crimes de guerra 
cometidos no seu território;
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Or. en

Alteração 214
Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta o Governo ucraniano a utilizar 
todos os meios ao seu dispor para 
investigar e julgar os crimes de guerra 
cometidos no seu território;

18. Insta o Governo ucraniano a utilizar 
todos os meios ao seu dispor para 
investigar e julgar os crimes de guerra 
cometidos em todo o seu território e por 
todas as forças envolvidas no conflito;

Or. es

Alteração 215
Marek Jurek
Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Insta o Governo ucraniano a utilizar 
todos os meios ao seu dispor para 
investigar e julgar os crimes de guerra 
cometidos no seu território;

18. Insta o Governo ucraniano a utilizar 
todos os meios ao seu dispor para 
investigar e julgar os crimes de guerra 
cometidos no seu território; insta a 
comunidade internacional, incluindo o 
Tribunal da Haia, a iniciar um inquérito 
sobre os potenciais crimes cometidos 
durante a anexação ilegal da Crimeia e o 
conflito na Ucrânia oriental;

Or. pl

Alteração 216
Indrek Tarand
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Chama a atenção para a extrema 
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vulnerabilidade ambiental da bacia do 
Mar Negro; sublinha que a crescente 
militarização da região representa mais 
riscos para este ecossistema frágil e apela 
à instituição de um mecanismo eficaz de 
prevenção de incidentes com um sistema 
fiável de intercâmbio de informações em 
caso de emergência entre todos os países
ribeirinhos;

Or. en

Alteração 217
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Recorda que a UE se deve manter 
unida e falar a uma só voz no que diz 
respeito à guerra híbrida com a Rússia na 
Ucrânia; acredita firmemente que a 
unidade é o pré-requisito para uma 
resposta eficaz a todas as ameaças de 
segurança e desafios políticos resultantes 
desta mistura de ações militares e não 
militares da Rússia na Ucrânia;

Or. en

Alteração 218
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Solicita ao Governo ucraniano que 
cesse os atentados à liberdade de 
expressão, nomeadamente as pressões 
contra a imprensa independente, em 
particular contra o jornal «Vesti», que foi 
objeto de duas buscas vexatórias, em maio 
e setembro de 2014, e de dois ataques às 
suas instalações em julho de 2014; exige o 



PE552.050v01-00 106/123 AM\1055090PT.doc

PT

levantamento das sanções administrativas 
impostas pelo Comité de Estado 
ucraniano à rádio e à televisão contra os 
canais de televisão «Inter» e «112» e 
contra o canal de rádio «Vesti», bem 
como da proibição da difusão do canal de 
televisão da CEI «Mir» e de 15 canais de 
televisão russos no território ucraniano 
em julho de 2014;

Or. fr

Alteração 219
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Recorda que, em 16 de julho de 
2014, o Conselho da União Europeia 
levantou o embargo de armas à Ucrânia, 
não existindo agora quaisquer objeções 
ou restrições legais aos Estados-Membros 
que forneçam armas de defesa à Ucrânia;

Or. en

Alteração 220
James Carver
Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Sublinha que a região do Mar Negro 
deve constituir uma verdadeira prioridade 
para a UE; considera que o atual formato 
da Sinergia do Mar Negro (SMN) é 
obsoleto; convida novamente a Comissão 
e o SEAE a elaborarem uma estratégia 
global da UE para a região do Mar 
Negro;

Suprimido

Or. en
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Alteração 221
Zdzisław Krasnodębski
Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Sublinha que a região do Mar Negro 
deve constituir uma verdadeira prioridade 
para a UE; considera que o atual formato 
da Sinergia do Mar Negro (SMN) é 
obsoleto; convida novamente a Comissão e 
o SEAE a elaborarem uma estratégia 
global da UE para a região do Mar Negro;

19. Sublinha que a região do Mar Negro 
deve constituir uma verdadeira prioridade 
para a UE; considera que o atual formato 
da Sinergia do Mar Negro (SMN) é 
obsoleto; lamenta que as preocupações do 
Parlamento com os resultados limitados 
da SMN e o seu pedido de preparação de 
uma estratégia da UE para a região do 
Mar Negro expressos na sua resolução, de 
20 de janeiro de 2011, sobre uma 
estratégia da UE para o Mar Negro 
(2010/2087(INI)) não tenham sido tidas 
em conta; convida novamente a Comissão 
e o SEAE a elaborarem uma estratégia 
global da UE para a região do Mar Negro, 
em conjunto com a revisão em curso da 
política europeia de vizinhança, 
assegurando uma abordagem equilibrada 
que inclua todos os programas relevantes 
que abranjam a região;

Or. en

Alteração 222
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda
Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Sublinha que a região do Mar Negro 
deve constituir uma verdadeira prioridade 
para a UE; considera que o atual formato 
da Sinergia do Mar Negro (SMN) é 
obsoleto; convida novamente a Comissão e 
o SEAE a elaborarem uma estratégia 
global da UE para a região do Mar Negro;

19. Sublinha que a região do Mar Negro 
deve constituir uma verdadeira prioridade 
para a UE; insta a Comissão a apoiar os 
Estados-Membros nos seus esforços para 
identificar soluções com vista ao aumento 
do seu orçamento para a defesa para o 
nível ótimo de 2 %; insta a Comissão a 
ajudar a Roménia a identificar soluções 
para melhorar as suas capacidades 
militares, tendo em conta a ameaça da 
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Rússia na zona do Mar Negro; considera 
que a atual Sinergia do Mar Negro (SMN) 
tem de ser atualizada, reorganizada e 
reforçada; convida novamente a Comissão 
e o SEAE a elaborarem uma estratégia 
global da UE para a região do Mar Negro; 
salienta que as disposições da Estratégia 
de Segurança Marítima da UE devem ser 
aplicadas também no que diz respeito às 
disposições relativas ao Mar Negro;

Or. en

Alteração 223
Tonino Picula
Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Sublinha que a região do Mar Negro 
deve constituir uma verdadeira prioridade 
para a UE; considera que o atual formato 
da Sinergia do Mar Negro (SMN) é 
obsoleto; convida novamente a Comissão e 
o SEAE a elaborarem uma estratégia 
global da UE para a região do Mar Negro;

19. Sublinha que a região do Mar Negro 
deve constituir uma verdadeira prioridade 
na atividade da política externa da UE; 
considera que o atual formato da Sinergia 
do Mar Negro (SMN) é obsoleto; convida 
novamente a Comissão e o SEAE a 
elaborarem, o mais rapidamente possível,
uma nova estratégia global da UE para a 
região do Mar Negro;

Or. hr

Alteração 224
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Sublinha que a região do Mar Negro 
deve constituir uma verdadeira prioridade 
para a UE; considera que o atual formato 
da Sinergia do Mar Negro (SMN) é 
obsoleto; convida novamente a Comissão e 
o SEAE a elaborarem uma estratégia 
global da UE para a região do Mar Negro;

19. Sublinha que a região do Mar Negro 
deve constituir uma verdadeira prioridade 
para a UE; considera que o atual formato 
da Sinergia do Mar Negro (SMN) é 
obsoleto; convida novamente a Comissão e 
o SEAE a elaborarem uma estratégia 
global da UE para a região do Mar Negro; 
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apela a uma revisão da Estratégia de 
Segurança Europeia e espera que a 
revisão da política europeia de vizinhança 
resulte num aumento da cooperação da 
PCSD com os Estados parceiros das 
margens do Mar Negro;

Or. en

Alteração 225
James Carver
Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, não obstante a SMN estar 
praticamente suspensa, a cooperação com 
os Estados da bacia do Mar Negro deve 
prosseguir; congratula-se com as atuais 
missões da PCSD — a Missão de 
Aconselhamento da UE, a Missão de 
Vigilância da UE e a Missão de 
Assistência Fronteiriça da UE —, que 
constituem elementos importantes da 
abordagem da UE para resolver os 
conflitos que perduram na região;

20. Salienta que, não obstante a SMN estar 
praticamente suspensa, a cooperação com 
os Estados da bacia do Mar Negro deve 
prosseguir;

Or. en

Alteração 226
Zdzisław Krasnodębski
Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, não obstante a SMN estar 
praticamente suspensa, a cooperação com 
os Estados da bacia do Mar Negro deve 
prosseguir; congratula-se com as atuais 
missões da PCSD — a Missão de 
Aconselhamento da UE, a Missão de 
Vigilância da UE e a Missão de Assistência 
Fronteiriça da UE —, que constituem 
elementos importantes da abordagem da 

20. Salienta que, não obstante a SMN estar 
praticamente suspensa, a cooperação com 
os Estados da bacia do Mar Negro deve 
prosseguir; congratula-se com as atuais 
missões da PCSD — a Missão de 
Aconselhamento da UE, a Missão de 
Vigilância da UE e a Missão de Assistência 
Fronteiriça da UE —, que constituem 
elementos importantes da abordagem da 
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UE para resolver os conflitos que perduram 
na região;

UE para resolver os conflitos que perduram 
na região; acolhe favoravelmente os 
esforços dos Estados-Membros da UE 
para reforçar as capacidades militares dos 
Estados das margens do Mar Negro, com 
vista a aumentar o seu potencial de 
resposta a situações de crise na região;

Or. en

Alteração 227
Indrek Tarand
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, não obstante a SMN estar 
praticamente suspensa, a cooperação com 
os Estados da bacia do Mar Negro deve 
prosseguir; congratula-se com as atuais 
missões da PCSD — a Missão de 
Aconselhamento da UE, a Missão de 
Vigilância da UE e a Missão de Assistência 
Fronteiriça da UE —, que constituem 
elementos importantes da abordagem da 
UE para resolver os conflitos que 
perduram na região;

20. Salienta que, não obstante a SMN estar 
praticamente suspensa, a cooperação com 
os Estados da bacia do Mar Negro deve 
prosseguir; congratula-se com as atuais 
missões da PCSD — a Missão de 
Aconselhamento da UE, a Missão de 
Vigilância da UE e a Missão de Assistência 
Fronteiriça da UE;

Or. en

Alteração 228
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda
Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, não obstante a SMN estar 
praticamente suspensa, a cooperação com
os Estados da bacia do Mar Negro deve 
prosseguir; congratula-se com as atuais 
missões da PCSD — a Missão de 
Aconselhamento da UE, a Missão de 
Vigilância da UE e a Missão de Assistência 

20. Salienta que, não obstante a SMN estar 
praticamente suspensa, a cooperação eficaz 
com os Estados da bacia do Mar Negro 
deve prosseguir; congratula-se com as 
atuais missões da PCSD — a Missão de 
Aconselhamento da UE, a Missão de 
Vigilância da UE e a Missão de Assistência 
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Fronteiriça da UE —, que constituem 
elementos importantes da abordagem da 
UE para resolver os conflitos que perduram 
na região;

Fronteiriça da UE —, que constituem 
elementos importantes da abordagem da 
UE para resolver os conflitos que perduram 
na região; considera que a UE precisa de 
uma abordagem ousada e eficaz, 
sobretudo nos domínios económico, da 
defesa e da segurança, a fim de reforçar 
internamente a UE, de atualizar e 
melhorar os instrumentos existentes e de 
ampliar a sua capacidade de reação à 
evolução da situação da vizinhança que 
afeta a segurança europeia;

Or. en

Alteração 229
Ana Gomes
Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, não obstante a SMN estar 
praticamente suspensa, a cooperação com 
os Estados da bacia do Mar Negro deve 
prosseguir; congratula-se com as atuais 
missões da PCSD — a Missão de 
Aconselhamento da UE, a Missão de 
Vigilância da UE e a Missão de Assistência 
Fronteiriça da UE —, que constituem 
elementos importantes da abordagem da
UE para resolver os conflitos que perduram 
na região;

20. Salienta que, não obstante a SMN estar 
praticamente suspensa, a cooperação com 
os Estados da bacia do Mar Negro deve 
prosseguir; congratula-se com as atuais 
missões da PCSD — a Missão de 
Aconselhamento da UE, a Missão de 
Vigilância da UE e a Missão de Assistência 
Fronteiriça da UE —, que constituem 
elementos importantes da UE que 
contribuem para resolver os conflitos que 
perduram na região;

Or. en

Alteração 230
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que, não obstante a SMN estar 
praticamente suspensa, a cooperação com 
os Estados da bacia do Mar Negro deve 

20. Salienta que, não obstante a SMN estar 
praticamente suspensa, a cooperação com 
os Estados da bacia do Mar Negro deve 
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prosseguir; congratula-se com as atuais 
missões da PCSD — a Missão de 
Aconselhamento da UE, a Missão de 
Vigilância da UE e a Missão de Assistência 
Fronteiriça da UE —, que constituem 
elementos importantes da abordagem da 
UE para resolver os conflitos que perduram 
na região;

prosseguir; regista as atuais missões da 
PCSD — a Missão de Aconselhamento da 
UE, a Missão de Vigilância da UE e a 
Missão de Assistência Fronteiriça da UE 
—, que constituem elementos importantes 
da abordagem da UE para resolver os 
conflitos que perduram na região;

Or. es

Alteração 231
Angel Dzhambazki
Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Salienta a importância fundamental da 
coordenação com a NATO e os Estados 
Unidos, uma vez que a bacia do Mar Negro 
é um elemento essencial para a segurança 
euro-atlântica; saúda o empenho da NATO 
em apoiar os esforços regionais dos 
Estados das margens do Mar Negro, com 
vista a garantir a segurança e a 
estabilidade; convida a OSCE a alargar os 
seus esforços no que respeita à segurança 
do Mar Negro;

21. Salienta a importância fundamental da 
coordenação com a NATO, uma vez que a 
bacia do Mar Negro é um elemento 
essencial para a segurança euro-atlântica; 
sublinha que a modernização e a 
melhoria das capacidades militares dos 
Estados das margens do Mar Negro que 
são Estados-Membros da UE e países 
membros da NATO assumem uma 
importância fundamental para garantir a 
segurança e a estabilidade na região e 
saúda o empenho da NATO em apoiar os 
esforços regionais desses Estados; convida 
a OSCE a alargar os seus esforços no que 
respeita à segurança do Mar Negro;

Or. bg

Alteração 232
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Salienta a importância fundamental da 
coordenação com a NATO e os Estados 
Unidos, uma vez que a bacia do Mar Negro 

21. Salienta o papel contraproducente da 
coordenação com a NATO e os Estados 
Unidos, uma vez que a bacia do Mar Negro 
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é um elemento essencial para a segurança 
euro-atlântica; saúda o empenho da 
NATO em apoiar os esforços regionais 
dos Estados das margens do Mar Negro, 
com vista a garantir a segurança e a 
estabilidade; convida a OSCE a alargar os 
seus esforços no que respeita à segurança 
do Mar Negro;

é um elemento essencial para a segurança 
europeia e euro-asiática; convida a OSCE 
a alargar os seus esforços no que respeita à 
segurança do Mar Negro;

Or. fr

Alteração 233
Fabio Massimo Castaldo
Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Salienta a importância fundamental 
da coordenação com a NATO e os 
Estados Unidos, uma vez que a bacia do 
Mar Negro é um elemento essencial para 
a segurança euro-atlântica; saúda o 
empenho da NATO em apoiar os esforços 
regionais dos Estados das margens do 
Mar Negro, com vista a garantir a 
segurança e a estabilidade; convida a 
OSCE a alargar os seus esforços no que 
respeita à segurança do Mar Negro;

21. Convida a OSCE a alargar os seus 
esforços no que respeita à segurança do 
Mar Negro;

Or. it

Alteração 234
Indrek Tarand
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Salienta a importância fundamental da 
coordenação com a NATO e os Estados 
Unidos, uma vez que a bacia do Mar Negro 
é um elemento essencial para a segurança 
euro-atlântica; saúda o empenho da NATO 
em apoiar os esforços regionais dos 

21. Salienta a importância fundamental da 
coordenação com a NATO e os Estados 
Unidos, uma vez que a bacia do Mar Negro 
é um elemento essencial para a segurança 
euro-atlântica; saúda o empenho da NATO 
em apoiar os esforços regionais dos 
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Estados das margens do Mar Negro, com 
vista a garantir a segurança e a 
estabilidade; convida a OSCE a alargar os 
seus esforços no que respeita à segurança 
do Mar Negro;

Estados das margens do Mar Negro, com 
vista a garantir a segurança e a 
estabilidade; convida a OSCE a alargar os 
seus esforços no que respeita à segurança 
do Mar Negro e apela à UE para que 
apoie um reforço da presença da OSCE e 
as novas iniciativas da OSCE na região, 
com vista a melhorar a situação em 
termos de segurança;

Or. en

Alteração 235
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Salienta a importância fundamental da 
coordenação com a NATO e os Estados 
Unidos, uma vez que a bacia do Mar Negro 
é um elemento essencial para a segurança 
euro-atlântica; saúda o empenho da NATO 
em apoiar os esforços regionais dos 
Estados das margens do Mar Negro, com 
vista a garantir a segurança e a
estabilidade; convida a OSCE a alargar os 
seus esforços no que respeita à segurança 
do Mar Negro;

21. Salienta a importância fundamental da 
coordenação com a NATO, uma vez que a 
bacia do Mar Negro é um elemento 
essencial para a segurança euro-atlântica; 
saúda o empenho da NATO em apoiar os 
esforços regionais dos Estados das margens 
do Mar Negro, com vista a garantir a 
segurança e a estabilidade; convida a 
OSCE a alargar os seus esforços no que 
respeita à segurança do Mar Negro;

Or. es

Alteração 236
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda
Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Salienta a importância fundamental da 
coordenação com a NATO e os Estados 
Unidos, uma vez que a bacia do Mar Negro 
é um elemento essencial para a segurança 
euro-atlântica; saúda o empenho da NATO 
em apoiar os esforços regionais dos 

21. Salienta a importância fundamental da 
coordenação com a NATO e os Estados 
Unidos, uma vez que a bacia do Mar Negro 
é um elemento essencial para a segurança 
euro-atlântica; saúda o empenho da NATO 
em apoiar os esforços regionais dos 
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Estados das margens do Mar Negro, com 
vista a garantir a segurança e a 
estabilidade; convida a OSCE a alargar os 
seus esforços no que respeita à segurança 
do Mar Negro;

Estados das margens do Mar Negro, com 
vista a garantir a segurança e a 
estabilidade; sublinha a necessidade de 
apoio da UE e da NATO para manter o 
Mar Negro como um espaço económico 
aberto; considera que é necessária uma 
consolidação da relação transatlântica 
com a OSCE; convida a OSCE a alargar os 
seus esforços no que respeita à segurança 
do Mar Negro; salienta a necessidade de 
uma abordagem inovadora da UE que 
permita identificar soluções para fazer 
face aos novos desafios colocados pela 
guerra informática e pelos ataques 
cibernéticos; congratula-se com a decisão 
do Conselho, de 19-20 de março, relativa 
ao lançamento do projeto de luta contra a 
propaganda russa, nomeadamente através 
do financiamento de vários canais de 
televisão em língua russa;

Or. en

Alteração 237
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Salienta a importância fundamental 
da coordenação com a NATO e os 
Estados Unidos, uma vez que a bacia do 
Mar Negro é um elemento essencial para a 
segurança euro-atlântica; saúda o 
empenho da NATO em apoiar os esforços 
regionais dos Estados das margens do Mar 
Negro, com vista a garantir a segurança e 
a estabilidade; convida a OSCE a alargar 
os seus esforços no que respeita à 
segurança do Mar Negro;

21. Lamenta que a Europa dependa das 
políticas dos Estados Unidos, executadas 
através da NATO, uma vez que a bacia do 
Mar Negro é um elemento essencial para a 
segurança europeia; receia que o empenho 
da NATO em apoiar os esforços regionais 
dos Estados das margens do Mar Negro 
vise impor os objetivos das elites euro-
atlânticas em vez de responder aos desejos 
de paz e estabilidade dos povos que 
habitam as suas margens; convida a 
OSCE a alargar os seus esforços no que 
respeita à segurança do Mar Negro;

Or. es
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Alteração 238
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Recorda, em particular no contexto 
da situação da segurança na bacia do 
Mar Negro, que todos os 
Estados-Membros da UE têm de 
beneficiar do mesmo nível de segurança, 
em conformidade com o artigo 42.º, n.º 7, 
do TUE;

Or. en

Alteração 239
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Congratula-se com o compromisso 
assumido pelos países membros da NATO 
em relação à segurança coletiva e ao 
artigo 5.º do Tratado de Washington; 
regozija-se com a decisão da Cimeira da 
NATO no País de Gales relativa às 
medidas estratégicas de tranquilização e 
ao Plano de Ação Rápida, ambos 
elementos importantes para a segurança 
dos países membros da NATO mais 
afetados; exorta a NATO a continuar a 
desenvolver as suas capacidades em 
matéria de ciberdefesa e de defesa 
antimíssil, nomeadamente na região do 
Mar Negro, e a elaborar planos de 
contingência com o objetivo de dissuadir e 
combater guerras assimétricas e híbridas;

Suprimido

Or. fr

Alteração 240
Fabio Massimo Castaldo
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Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Congratula-se com o compromisso 
assumido pelos países membros da NATO 
em relação à segurança coletiva e ao 
artigo 5.º do Tratado de Washington; 
regozija-se com a decisão da Cimeira da 
NATO no País de Gales relativa às 
medidas estratégicas de tranquilização e 
ao Plano de Ação Rápida, ambos 
elementos importantes para a segurança 
dos países membros da NATO mais 
afetados; exorta a NATO a continuar a 
desenvolver as suas capacidades em 
matéria de ciberdefesa e de defesa 
antimíssil, nomeadamente na região do 
Mar Negro, e a elaborar planos de 
contingência com o objetivo de dissuadir e 
combater guerras assimétricas e híbrida;

Suprimido

Or. it

Alteração 241
Charles Tannock
Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Congratula-se com o compromisso 
assumido pelos países membros da NATO 
em relação à segurança coletiva e ao artigo 
5.º do Tratado de Washington; regozija-se 
com a decisão da Cimeira da NATO no 
País de Gales relativa às medidas 
estratégicas de tranquilização e ao Plano de 
Ação Rápida, ambos elementos 
importantes para a segurança dos países 
membros da NATO mais afetados; exorta a 
NATO a continuar a desenvolver as suas 
capacidades em matéria de ciberdefesa e de 
defesa antimíssil, nomeadamente na região 
do Mar Negro, e a elaborar planos de 
contingência com o objetivo de dissuadir e 

22. Congratula-se com o compromisso 
assumido pelos países membros da NATO 
em relação à segurança coletiva e ao artigo 
5.º do Tratado de Washington; regozija-se 
com a decisão da Cimeira da NATO no 
País de Gales relativa às medidas 
estratégicas de tranquilização e ao Plano de 
Ação Rápida, ambos elementos 
importantes para a segurança dos países 
membros da NATO mais afetados; 
congratula-se com a promessa feita na 
Cimeira da NATO no País de Gales pelos 
membros da aliança de assegurar que a 
sua despesa na defesa irá alcançar um 
mínimo de 2 % do PIB até 2024; exorta a 
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combater guerras assimétricas e híbridas; NATO a continuar a desenvolver as suas 
capacidades em matéria de ciberdefesa e de 
defesa antimíssil, nomeadamente na região 
do Mar Negro, e a elaborar planos de 
contingência com o objetivo de dissuadir e 
combater guerras assimétricas e híbridas;

Or. en

Alteração 242
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Congratula-se com o compromisso 
assumido pelos países membros da NATO 
em relação à segurança coletiva e ao artigo 
5.º do Tratado de Washington; regozija-se 
com a decisão da Cimeira da NATO no 
País de Gales relativa às medidas 
estratégicas de tranquilização e ao Plano de 
Ação Rápida, ambos elementos 
importantes para a segurança dos países 
membros da NATO mais afetados; exorta a 
NATO a continuar a desenvolver as suas 
capacidades em matéria de ciberdefesa e de 
defesa antimíssil, nomeadamente na região 
do Mar Negro, e a elaborar planos de 
contingência com o objetivo de dissuadir e 
combater guerras assimétricas e híbridas;

22. Congratula-se com o compromisso 
assumido pelos países membros da NATO 
em relação à segurança coletiva e ao artigo 
5.º do Tratado de Washington; regozija-se 
com a decisão da Cimeira da NATO no 
País de Gales relativa às medidas 
estratégicas de tranquilização e ao Plano de 
Ação Rápida, ambos elementos 
importantes para a segurança dos países 
membros da NATO mais afetados; exorta a 
NATO a continuar a desenvolver as suas 
capacidades em matéria de ciberdefesa e de 
defesa antimíssil, nomeadamente na região 
do Mar Negro, e a elaborar planos de 
contingência com o objetivo de dissuadir e 
combater guerras assimétricas e híbridas; 
no entanto, observa que a Turquia, o 
principal membro da NATO localizado na 
região, ainda não definiu inteiramente a 
sua posição em relação a este assunto;

Or. es

Alteração 243
Ana Gomes
Proposta de resolução
N.º 22
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Proposta de resolução Alteração

22. Congratula-se com o compromisso 
assumido pelos países membros da NATO 
em relação à segurança coletiva e ao artigo 
5.º do Tratado de Washington; regozija-se 
com a decisão da Cimeira da NATO no 
País de Gales relativa às medidas 
estratégicas de tranquilização e ao Plano de 
Ação Rápida, ambos elementos 
importantes para a segurança dos países 
membros da NATO mais afetados; exorta a 
NATO a continuar a desenvolver as suas 
capacidades em matéria de ciberdefesa e de 
defesa antimíssil, nomeadamente na região 
do Mar Negro, e a elaborar planos de 
contingência com o objetivo de dissuadir e 
combater guerras assimétricas e híbridas;

22. Congratula-se com o compromisso 
assumido pelos países membros da NATO 
em relação à segurança coletiva e, se 
necessário, à promulgação do artigo 5.º do 
Tratado de Washington; regozija-se com a 
decisão da Cimeira da NATO no País de 
Gales relativa às medidas estratégicas de 
tranquilização e ao Plano de Ação Rápida, 
ambos elementos importantes para a 
segurança dos países membros da NATO 
mais afetados; exorta a NATO a continuar 
a desenvolver as suas capacidades em 
matéria de ciberdefesa e de defesa 
antimíssil, nomeadamente na região do 
Mar Negro, e a elaborar planos de 
contingência com o objetivo de dissuadir e 
combater guerras assimétricas e híbridas;

Or. en

Alteração 244
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Congratula-se com o compromisso 
assumido pelos países membros da NATO 
em relação à segurança coletiva e ao artigo 
5.º do Tratado de Washington; regozija-se
com a decisão da Cimeira da NATO no 
País de Gales relativa às medidas 
estratégicas de tranquilização e ao Plano de 
Ação Rápida, ambos elementos 
importantes para a segurança dos países 
membros da NATO mais afetados; exorta 
a NATO a continuar a desenvolver as 
suas capacidades em matéria de 
ciberdefesa e de defesa antimíssil, 
nomeadamente na região do Mar Negro, e 
a elaborar planos de contingência com o 
objetivo de dissuadir e combater guerras 
assimétricas e híbridas;

22. Receia que o compromisso assumido 
pelos países membros da NATO em 
relação à segurança coletiva e ao artigo 5.º 
do Tratado de Washington prejudique o 
diálogo das instituições europeias e dos 
seus Estados-Membros com os países 
vizinhos; manifesta a sua profunda 
preocupação com a decisão da Cimeira da 
NATO no País de Gales relativa às 
medidas estratégicas de tranquilização e ao 
Plano de Ação Rápida, elementos que 
põem em risco a segurança dos países 
membros da NATO mais afetados;
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Or. es

Alteração 245
Ioan Mircea Pașcu
Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Recorda que, apesar de, em 2008, as 
candidaturas da Geórgia e da Ucrânia ao 
Plano de Ação para a Adesão à NATO 
não terem sido aceites, a NATO 
anunciou, na cimeira de Bucareste, que a 
Geórgia e a Ucrânia passarão a ser 
membros da Aliança; observa que, com a 
guerra de 2008 na Geórgia e a anexação 
ilegal da Crimeia em 2014, a Rússia 
incapacitou territorialmente estes dois 
países, tornando-os inelegíveis para a 
adesão à NATO; considera que, não 
podendo defendê-las diretamente, a 
NATO tem a obrigação moral de apoiar a 
Geórgia e a Ucrânia nos seus esforços de 
defesa;

Or. en

Alteração 246
Gabrielius Landsbergis
Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Congratula-se com o compromisso 
dos Aliados da NATO, durante a Cimeira 
da Nato em Newport, de alcançar o nível 
de 2 % do PIB de despesa na defesa 
durante os próximos dez anos; manifesta 
preocupação com as declarações de 
alguns aliados, que anunciaram novos 
cortes, e recorda, neste contexto, o 
artigo 3.º do Tratado de Washington;

Or. en
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Alteração 247
Fabio Massimo Castaldo
Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que a NATO deve preservar a 
sua superioridade naval e aérea na bacia 
do Mar Negro e manter a sua capacidade 
de monitorizar a zona;

Suprimido

Or. it

Alteração 248
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que a NATO deve preservar a 
sua superioridade naval e aérea na bacia do 
Mar Negro e manter a sua capacidade de 
monitorizar a zona;

23. Salienta que a superioridade naval e 
aérea da NATO na bacia do Mar Negro é 
suscetível de agravar as tensões com a 
Rússia;

Or. fr

Alteração 249
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán
Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que a NATO deve preservar a 
sua superioridade naval e aérea na bacia 
do Mar Negro e manter a sua capacidade 
de monitorizar a zona;

23. Salienta que a NATO deve preservar a 
sua presença naval e aérea na bacia do Mar 
Negro;

Or. es

Alteração 250
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que a NATO deve preservar a 
sua superioridade naval e aérea na bacia 
do Mar Negro e manter a sua capacidade 
de monitorizar a zona;

23. Reitera a necessidade de promover o 
diálogo e a cooperação em matéria de 
segurança e defesa entre todos Estados 
das margens para que enfrentem as 
ameaças e os desafios comuns, rejeitando 
todos os incentivos belicistas e as suas 
manifestações, tais como exercícios 
militares;

Or. es

Alteração 251
Eleftherios Synadinos
Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que a NATO deve preservar a 
sua superioridade naval e aérea na bacia 
do Mar Negro e manter a sua capacidade 
de monitorizar a zona;

23. Salienta que a NATO deve preservar o 
seu equilíbrio naval e aéreo na bacia do 
Mar Negro e manter a sua capacidade de 
monitorizar a zona;

Or. el

Alteração 252
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Considera que a paz e a estabilidade 
de todas as populações dos Estados das 
margens só serão alcançadas com um 
sistema independente de segurança 
coletiva, longe dos interesses de outras 
potências; lamenta que as interferências 
dos Estados Unidos e os seus insultos às 
instituições europeias tenham 
proporcionado um panorama altamente 
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negativo para assegurar a estabilidade 
estratégica da região do Mar Negro; 

Or. es


