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5.12.2018 A8-0375/22 

Alteração  22 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Citação 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Tendo em conta o documento de 

reflexão sobre o futuro da defesa europeia, 

de 7 de junho de 2017, 

 Tendo em conta o documento de 

reflexão sobre o futuro da defesa europeia, 

de 7 de junho de 2017, e as suas 

implicações para os Estados-Membros 

neutros, como a Irlanda, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/23 

Alteração  23 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que os Estados-

Membros se comprometem a desenvolver 

progressivamente uma política comum de 

defesa, que poderá conduzir a uma defesa 

comum, de acordo com o disposto no 

artigo 42.º do TFUE, fortalecendo assim a 

identidade europeia e a sua 

independência, com vista a promover a 

paz, a segurança e o progresso na Europa 

e no mundo; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Alteração  24 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Assinala que a ordem mundial 

baseada em regras enfrenta cada vez mais 

desafios, na vizinhança da UE e fora dela, 

tanto ao nível político-militar como, mais 

recentemente, ao nível económico e 

comercial; observa que estes desafios 

sistémicos são acompanhados de uma 

deterioração contínua do ambiente 

estratégico internacional, afetado pela 

violência e por conflitos interestatais e 

intraestatais, pelo terrorismo, pelo colapso 

de Estados, por ataques informáticos e 

híbridos aos pilares fundamentais das 

nossas sociedades e pelos efeitos das 

alterações climáticas e das catástrofes 

naturais;  reconhece que deve ser 

concedida prioridade máxima à defesa da 

ordem internacional assente em normas, do 

direito internacional e dos valores 

defendidos pelas democracias liberais, e 

que a sua prossecução se deve fazer sem 

concessões; 

1. Assinala que a ordem mundial 

baseada em regras enfrenta cada vez mais 

desafios, na vizinhança da UE e fora dela; 

observa que estes desafios sistémicos são 

acompanhados de uma deterioração 

contínua do ambiente estratégico 

internacional, afetado pela violência e por 

conflitos interestatais e intraestatais, pelo 

terrorismo, pelo colapso de Estados, por 

ataques informáticos e híbridos aos pilares 

fundamentais das nossas sociedades e pelos 

efeitos das alterações climáticas e das 

catástrofes naturais; reconhece que deve 

ser concedida prioridade máxima à defesa 

da ordem internacional assente em normas, 

do direito internacional e dos valores 

defendidos pelas democracias liberais, e 

que a sua prossecução se deve fazer sem 

concessões; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/25 

Alteração  25 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Observa que as recentes atividades 

e políticas da Rússia diminuíram a 

estabilidade e alteraram o ambiente de 

segurança, e realça que a UE e os 

Estados-Membros têm de adotar uma 

abordagem estratégica mais comum em 

relação à Rússia; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/26 

Alteração  26 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Assinala com preocupação que a 

utilização do agente nervoso Novichok em 

Salisbury, em março de 2018, foi o 

primeiro ataque deste tipo em solo 

europeu desde a Segunda Guerra 

Mundial, tendo resultado na morte de um 

cidadão europeu; insta o Conselho 

Europeu a adotar medidas restritivas 

contra os responsáveis pela utilização e 

pela proliferação de armas químicas; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/27 

Alteração  27 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta que a ocupação de 

território ucraniano pela Rússia continua 

e que os acordos de Minsk – sem os quais 

não é possível resolver o conflito – não 

foram aplicados, mantendo-se a anexação 

e a militarização ilegais da Crimeia;  

manifesta profunda preocupação com o 

facto de as atividades e os exercícios 

militares excessivos da Rússia, bem como 

as suas táticas híbridas, incluindo o 

ciberterrorismo, as notícias falsas, as 

campanhas de desinformação e a 

chantagem económica e energética, 

estarem a destabilizar os países da 

Parceria Oriental e dos Balcãs 

Ocidentais, visando igualmente as 

democracias ocidentais e aumentando as 

tensões no seu seio; receia que o ambiente 

de segurança na vizinhança da UE 

permaneça altamente volátil durante os 

próximos anos; reitera a importância 

estratégica dos Balcãs Ocidentais para a 

segurança e a estabilidade da UE, bem 

como a necessidade de concentrar e 

reforçar o compromisso político da UE 

para com a região, nomeadamente através 

do reforço do mandato das missões da 

PCSD da UE;  manifesta a firme 

convicção de que, a fim de superar a 

vulnerabilidade da União, é necessário 

Suprimido 
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reforçar a integração e a coordenação; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/28 

Alteração  28 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Observa que esta necessidade de 

cooperação tem beneficiado de um 

reconhecimento cada vez maior nos 

últimos anos, e congratula-se com os 

progressos realizados neste sentido, 

nomeadamente com o estabelecimento de 

uma cooperação estruturada permanente 

(CEP), embora os resultados concretos 

ainda tenham de ser devidamente 

avaliados; considera que a UE deve 

intensificar o diálogo e a cooperação com 

os países terceiros na sua região e com as 

organizações regionais e sub-regionais; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Alteração  29 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Salienta, contudo, que, até à data, 

a cooperação continua em fase de 

desenvolvimento e que é necessário fazer 

muito mais para assegurar que a UE e os 

Estados-Membros colham os frutos de 

uma cooperação aprofundada, sustentada 

e a longo prazo em matéria de defesa; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/30 

Alteração  30 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Realça os benefícios práticos e 

financeiros de uma maior integração das 

capacidades de defesa europeias; frisa 
que, através de um trabalho exaustivo e 

baseado na confiança de todas as partes 

interessadas, é possível aumentar o alcance 

e a eficiência do orçamento para a defesa, 

sem aumentar a despesa propriamente dita; 

10. Sublinha que, através de um 

trabalho exaustivo e baseado na confiança 

de todas as partes interessadas, é possível 

aumentar o alcance e a eficiência do 

orçamento para a defesa, sem aumentar a 

despesa propriamente dita; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/31 

Alteração  31 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que a defesa dos 

Estados-Membros da União depende, em 

primeiro lugar, da respetiva vontade 

política e capacidade militar para assumir 

as suas responsabilidades num ambiente 

estratégico incerto;  sublinha a importância 

da relação transatlântica para a segurança e 

a defesa das democracias europeias e 

norte-americanas;  manifesta, contudo, 

preocupação com o atual estado desta 

relação e exorta todas as forças políticas e 

sociais responsáveis, em ambos os lados do 

Atlântico, a reforçarem esta relação 

fundamental, em vez de a comprometerem; 

salienta a necessidade de evitar que as 

dificuldades recentemente encontradas na 

relação comercial tenham repercussões na 

relação transatlântica em matéria de 

segurança;  realça que uma autonomia 

estratégica bem definida fomentará a 

segurança europeia, bem como as 

relações UE-NATO;  reitera, neste 

contexto, que existe uma necessidade 

acrescida de cooperar no domínio da 

defesa a nível europeu e de concentrar 

recursos nas principais prioridades; 

11. Assinala que a defesa dos 

Estados-Membros da União depende, em 

primeiro lugar, da respetiva vontade 

política e capacidade militar para assumir 

as suas responsabilidades num ambiente 

estratégico incerto; sublinha a importância 

da relação transatlântica para a segurança e 

a defesa das democracias europeias e 

norte-americanas; manifesta, contudo, 

preocupação com o atual estado desta 

relação e exorta todas as forças políticas e 

sociais responsáveis, em ambos os lados do 

Atlântico, a reforçarem esta relação 

fundamental, em vez de a comprometerem; 

salienta a necessidade de evitar que as 

dificuldades recentemente encontradas na 

relação comercial tenham repercussões na 

relação transatlântica em matéria de 

segurança; 

Or. en 
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