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13.5.2015 A8-0054/2 

Alteração  2 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2014/2220(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta que a força e a importância da 

União residem na sua capacidade de 

mobilizar recursos e em simultâneo um 

amplo leque de instrumentos diplomáticos, 

de segurança, de defesa, económicos, 

comerciais, de desenvolvimento e 

humanitários, em plena conformidade com 

o disposto na Carta das Nações Unidas; 

insiste no facto de os instrumentos 

militares e civis da PCSD serem parte 

integrante desta abordagem abrangente; 

4. Salienta que a força e a importância da 

União residem na sua capacidade de 

mobilizar recursos e em simultâneo um 

amplo leque de instrumentos diplomáticos, 

económicos, comerciais, de 

desenvolvimento e humanitários e de 

ajuda, em plena conformidade com o 

disposto na Carta das Nações Unidas; 

insiste no facto de estes instrumentos civis 

serem parte integrante desta abordagem 

abrangente; lamenta vivamente e rejeita o 

facto de a abordagem abrangente 

atualmente aplicada envolver de facto a 

subordinação de todos os domínios de 

intervenção pertinentes à PESC/PCSD e, 

consequentemente, a interesses da UE 

puramente geoestratégicos e económicos; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/3 

Alteração  3 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2014/2220(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Considera que a questão do 

financiamento das missões e operações da 

PCSD é crucial, caso se pretenda 

assegurar o futuro desta política; deplora 

que o debate lançado na reunião do 

Conselho de dezembro de 2013 sobre este 

assunto não tenha, por ora, conduzido a 

qualquer proposta concreta; solicita que o 

mecanismo Athena seja usado 

sistematicamente para o financiamento 

das despesas ligadas ao destacamento de 

forças operacionais e das missões da 

PCSD, nomeadamente participação dos 

agrupamentos táticos da UE, 

infraestruturas para o alojamento das 

forças, despesas relacionadas com a 

aplicação dos pontos de entrada das 

tropas nas zonas de ação e reservas de 

segurança de alimentos e combustível, 

quando necessário; exorta ainda a que o 

mesmo mecanismo seja usado para gerir 

os financiamentos oriundos de 

Estados-Membros a título bilateral, de 

países terceiros e de organizações 

internacionais, para permitir a respetiva 

participação financeira numa dada 

operação e, em casos devidamente 

justificados, apoiar a participação de 

países terceiros em operações e missões 

11. Rejeita o financiamento das missões e 

operações da PCSD, nomeadamente as de 

natureza militar e, em particular, as que 

estão a cargo do orçamento da UE; 

recorda que, de acordo com o artigo 41.º, 

n.º 2, do Tratado da União Europeia, 

qualquer despesa resultante de ações com 

implicações militares ou de defesa não 

podem ser imputadas ao orçamento da 

União; rejeita o mecanismo Athena e a 

proposta de aumento das despesas 

elegíveis neste âmbito, como é o caso da 

mobilização de agrupamentos táticos da 

UE, na medida em que tal contribuiria 

para incrementar a participação 

financeira automática de cada 

Estado-Membro em todas as missões 

militares da UE; 
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da UE de resposta a crises; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054 /4 

Alteração  4 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2014/2220(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Preconiza a realização de novos 

esforços para acelerar o financiamento das 

missões civis e simplificar os processos de 

tomada de decisão e a execução; neste 

sentido, entende que a Comissão deve 

introduzir, por meio de atos delegados e 

em conformidade com o artigo 210.º do 

Regulamento Financeiro, regras 

específicas de contratação pública para as 

medidas de gestão de crises no âmbito da 

PCSD, a fim de facilitar uma condução 

das operações rápida e flexível; 

12. Põe em causa a proposta que visa a 

realização de novos esforços para acelerar 

o financiamento das missões civis e 

simplificar os processos de tomada de 

decisão e a execução, sendo necessário 

questionar a natureza puramente civil 

destas missões, uma vez que, em muitos 

casos, os aspetos civis e militares estão de 

facto cada vez mais interligados, 

nomeadamente no contexto de missões de 

reforma do sector da segurança e de 

formação, em violação do disposto no 

artigo 41.º, n.º 2, do Tratado da União 

Europeia; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/5 

Alteração  5 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2014/2220(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Solicita a criação de um mecanismo 

de pré-financiamento que permita ajudar 

os Estados-Membros que desejam 

participar numa missão PSDC a suportar 

os seus custos, facilitando assim a decisão 

de lançar a missão; 

Suprimido 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/6 

Alteração  6 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2014/2220(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Constata que as operações militares da 

PCSD se centram cada vez mais na 

formação das forças armadas (EUTM Mali 

e EUTM Somália); louva a decisão de 

levar a cabo tais operações mas insiste em 

que o mandato de cada missão seja 

adaptado às circunstâncias de cada 

situação individual; considera que as 

unidades constituídas devem ser 

totalmente operacionais, ou seja, devem 

possuir capacidade ofensiva; lamenta que 

as missões de mandato executivo tenham 

passado a ser raramente equacionadas; 

entende que, atendendo à persistência das 

ameaças nas suas regiões vizinhas, a 

União não pode dar-se ao luxo de 

privilegiar apenas os instrumentos de pós-

crise ou de acompanhamento de saída de 

crise e deve poder intervir em todas as 

esferas de gestão de crise, em 

conformidade com a Carta das Nações 

Unidas; 

23. Constata, com preocupação, que as 

operações militares da PCSD se centram 

cada vez mais na formação das forças 

armadas (EUTM Mali e EUTM Somália); 

rejeita e lamenta a decisão de levar a cabo 

tais operações; entende que as tarefas 

prioritárias da política externa da UE 

consistem em:  

 

 – manter a paz e a estabilidade e respeitar 

os direitos humanos e os direitos 

fundamentais mediante uma política 

externa civil e pacífica, em conformidade 

com o Direito internacional e de forma 

não discriminatória, bem como assumir 

um papel de liderança na resolução 

diplomática e pacífica de conflitos, 
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incluindo iniciativas de mediação e o 

desarmamento, programas de 

desmobilização e de reintegração, em 

conformidade com a Carta das Nações 

Unidas, 

 – melhorar e reforçar o regime 

internacional e da UE de controlo da 

exportação de armas (Tratado sobre o 

Comércio de Armas), apoiando o regime 

previsto no Tratado de não proliferação e 

o desarmamento nuclear, 

 −−−−    promover a erradicação da pobreza, a 

ajuda humanitária, o desenvolvimento 

social e económico sustentável e os 

objetivos de desenvolvimento do milénio, 

favorecendo relações económicas 

equilibradas, o comércio justo e a 

distribuição justa de recursos e de riqueza 

na vizinhança da UE e no resto do 

mundo;    

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/7 

Alteração  7 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2014/2220(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 41 

 

Proposta de resolução Alteração 

41. Toma nota da vontade do Conselho de 

desenvolver projetos para intensificar as 

capacidades da UE, como os sistemas de 

aeronaves telepilotadas (RPAS) e as 

comunicações governamentais por satélite; 

observa a necessidade de os RPAS 

estabelecerem um quadro regulamentar 

para a sua integração inicial no sistema 

aéreo europeu até 2016, à luz das 

necessidades civis e militares, bem como a 

necessidade de cumprimento do Direito 

internacional; insta a Comissão a delinear 

de que forma os fundos do Horizonte 2020 

destinados à investigação civil e militar 

podem ser utilizados para a introdução dos 

RPAS no espaço aéreo europeu; 

41. Toma nota, com preocupação, da 

vontade do Conselho de desenvolver 

projetos para intensificar as capacidades da 

UE, como os sistemas de aeronaves 

telepilotadas (RPAS) e as comunicações 

governamentais por satélite; salienta a 

necessidade de os RPAS, em geral, 

estabelecerem um quadro regulamentar, à 

luz das necessidades civis e militares, bem 

como a necessidade de cumprimento do 

Direito internacional; rejeita a utilização e 

o desenvolvimento de veículos aéreos não 

tripulados («drones») armados e a prática 

ilegal de execuções extrajudiciais com 

alvos específicos; rejeita veementemente 

qualquer participação de fundos do 

Horizonte 2020 na investigação militar, 

civil-militar ou no domínio da segurança, 

e o respetivo financiamento a cargo deste 

programa, bem como o desenvolvimento e 

a introdução dos RPAS no espaço aéreo 

europeu; 

Or. en 

 

 


