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4.12.2018 A8-0375/11 

Alteração  11 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 

Proposta de resolução Alteração 

39. Congratula-se com a decisão do 

Conselho no sentido de criar regras de 

governação comuns para os projetos no 

âmbito da CEP, clarificando assim muitas 

questões deixadas em aberto relativamente 

aos pormenores da aplicação da CEP; 

observa, contudo, que poderão ser 

necessárias dotações orçamentais 

adicionais para cobrir as despesas 

administrativas do SEAE e da AED, a fim 

de permitir que desempenhem plenamente 

as suas funções de secretariado da CEP; 

39. Congratula-se com a decisão do 

Conselho no sentido de criar regras de 

governação comuns para os projetos no 

âmbito da CEP, clarificando assim muitas 

questões deixadas em aberto relativamente 

aos pormenores da aplicação da CEP; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/12 

Alteração  12 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 41-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 41-A. Manifesta-se profundamente 

preocupado com os casos investigados e 

notificados pela Missão das Nações 

Unidas de Estabilização Multidimensional 

Integrada no Mali (MINUSMA) de 

dezenas de violações muito graves dos 

direitos humanos cometidas pelas forças 

de segurança do Mali, que podem resultar 

em crimes de guerra ao abrigo do direito 

humanitário; exorta a VP/AR a garantir 

que os parceiros da UE cumpram 

estritamente o direito internacional 

humanitário e em matéria de direitos 

humanos, bem como a regulamentação 

juridicamente vinculativa da UE, e que 

esses casos sejam levados a tribunal sem 

demora; insta o SEAE a suspender a 

ajuda relevante e a informar o 

Parlamento sobre estes casos com caráter 

de urgência; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/13 

Alteração  13 

 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Saúda a criação e a plena 

capacidade operacional da Capacidade 

Militar de Planeamento e Condução 

(CMPC) para missões e operações não 

executivas da UE (missões de treino); 

destaca a necessidade de dotar rapidamente 

a CMPC de um mandato para planear e 

conduzir todas as operações militares da 

PCSD no futuro, bem como a necessidade 

de eliminar alguns obstáculos ao 

destacamento dos agrupamentos táticos da 

UE; apela ao reforço da cooperação entre a 

CMPC e a Capacidade Civil de 

Planeamento e Condução (CCPC), 

nomeadamente no contexto da Célula 

Conjunta de Coordenação do Apoio 

(CCCA), a fim de maximizar a 

coordenação de sinergias civis e militares e 

a partilha de conhecimentos especializados 

no âmbito de uma abordagem mais 

integrada e mais abrangente em matéria de 

crises e de conflitos; apela ao reforço da 

CMPC, com vista a aumentar as suas 

capacidades de comando e de controlo de 

operações executivas e a reforçar as 

sinergias com as missões civis; 

46. Saúda a criação e a plena 

capacidade operacional da Capacidade 

Militar de Planeamento e Condução 

(CMPC) para missões e operações não 

executivas da UE (missões de treino); 

destaca a necessidade de dotar rapidamente 

a CMPC de um mandato para planear e 

conduzir todas as operações militares da 

PCSD no futuro, bem como a necessidade 

de eliminar alguns obstáculos ao 

destacamento dos agrupamentos táticos da 

UE; apela ao reforço da cooperação entre a 

CMPC e a Capacidade Civil de 

Planeamento e Condução (CCPC), 

nomeadamente no contexto da Célula 

Conjunta de Coordenação do Apoio 

(CCCA), a fim de maximizar a 

coordenação de sinergias civis e militares e 

a partilha de conhecimentos especializados 

no âmbito de uma abordagem mais 

integrada e mais abrangente em matéria de 

crises e de conflitos, mas insiste em que as 

cadeias de comando civil e militar devem 

permanecer separadas; apela ao reforço da 

CMPC, com vista a aumentar as suas 

capacidades de comando e de controlo de 

operações executivas e a reforçar as 

sinergias com as missões civis; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/14 

Alteração  14 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 48 

 

Proposta de resolução Alteração 

48. Apela à rápida execução da 

iniciativa de desenvolvimento de 

capacidades para promover a segurança e 

o desenvolvimento (DCSD), a fim de 

melhorar a eficácia e a sustentabilidade 

das missões e operações da PCSD e de 

permitir que a UE reforce as capacidades 

de segurança e defesa dos países 

parceiros; 

Suprimido 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/15 

Alteração  15 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 53 

 

Proposta de resolução Alteração 

53. Salienta que os esforços em matéria 

de mobilidade militar devem ser uma 

prioridade e devem contribuir para a 

execução eficaz das missões e operações 

da PCSD e para a postura de defesa da 

Aliança; incentiva, por conseguinte, ambas 

as organizações a continuarem a trabalhar 

em conjunto no domínio da mobilidade 

militar, tão estreitamente quanto possível, 

nomeadamente através do desenvolvimento 

de requisitos comuns, a fim de facilitar a 

rápida circulação de forças e equipamentos 

em toda a Europa, tendo em conta os 

desafios multidimensionais com origem, 

principalmente, no sul e no leste;  solicita à 

Comissão que apoie estes esforços através 

dos investimentos necessários e, se for 

caso disso, de legislação; realça a 

necessidade de simplificar os 

procedimentos administrativos no que 

respeita à circulação transfronteiriça das 

forças de resposta rápida no interior da 

UE; 

53. Salienta que os esforços em matéria 

de mobilidade militar devem ser uma 

prioridade e devem contribuir para a 

execução eficaz das missões e operações 

da PCSD e para a postura de defesa da 

Aliança; incentiva, por conseguinte, ambas 

as organizações a continuarem a trabalhar 

em conjunto no domínio da mobilidade 

militar, tão estreitamente quanto possível, 

nomeadamente através do desenvolvimento 

de requisitos comuns, a fim de facilitar a 

rápida circulação de forças e equipamentos 

em toda a Europa, tendo em conta os 

desafios multidimensionais com origem, 

principalmente, no sul e no leste; 

Or. en 

 

 


