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5.12.2018 A8-0392/23 

Alteração  23 

Tamás Meszerics 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0392/2018 

David McAllister 

Relatório anual sobre a execução da Política Externa e de Segurança Comum 

(2018/2097(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Exorta o SEAE, a Comissão, o 

Conselho e os Estados-Membros a agirem 

de forma estratégica, lançando mão de uma 

abordagem integrada e de todos os meios 

ao seu dispor, nomeadamente o comércio, 

o desenvolvimento, as ferramentas 

diplomáticas, civis e militares da Política 

Comum de Segurança e Defesa (PCSD), 

assim como a comunicação estratégica e a 

diplomacia pública, a fim de reforçar a 

influência geopolítica e a imagem da UE 

no mundo e de proteger os seus interesses, 

nomeadamente através do reforço da 

soberania económica e da autonomia 

estratégica da UE; sublinha o papel de 

complementaridade que a diplomacia 

ambiental, cultural e académica, bem como 

outras formas de diplomacia «alternativa», 

podem desempenhar neste processo; 

8. Exorta o SEAE, a Comissão, o 

Conselho e os Estados-Membros a agirem 

de forma estratégica, lançando mão de uma 

abordagem integrada e de todos os meios 

ao seu dispor, nomeadamente o comércio, 

o desenvolvimento, as ferramentas 

diplomáticas, civis e militares da Política 

Comum de Segurança e Defesa (PCSD), 

assim como a comunicação estratégica e a 

diplomacia pública, a fim de reforçar o 

contributo da UE para a segurança, 

estabilidade e paz a nível internacional; 

sublinha o papel de complementaridade 

que a diplomacia ambiental, cultural e 

académica, bem como outras formas de 

diplomacia «alternativa», podem 

desempenhar neste processo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Alteração  24 

Tamás Meszerics 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0392/2018 

David McAllister 

Relatório anual sobre a execução da Política Externa e de Segurança Comum 

(2018/2097(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Entende que, a despeito da sua 

importância, o poder de influência («soft 

power») e o desenvolvimento institucional 

não são, per se, suficientes para exercer 

influência num mundo em que as 

relações de força e o poder de coerção 

(«hard power») são cada vez mais 

significativos; considera que a eficácia da 

política externa da UE dependerá, em 

larga medida, de uma combinação eficaz 

de instrumentos de poder de influência e 
de poder de coerção, em especial o 

diálogo aberto, da sua capacidade de 

liderar pelo exemplo e dos recursos e das 

capacidades que a sustentam, incluindo 

recursos financeiros adequados, um 

multilateralismo efetivo, uma combinação 

de poder de influência e de poder coercivo 

credível, a agregação de capacidades 

militares e a vontade dos Estados-

Membros de delegar a tomada de decisões 

neste contexto, bem como de cooperar 

com a NATO e outros países que 

partilham das mesmas ideias; 

24. Entende que, com a PCSD, a 

União beneficia potencialmente de um 

instrumento militar eficaz e tem a 

possibilidade de dar um contributo 

significativo para a segurança e a 

estabilidade internacionais; sublinha a 

extrema importância de desenvolver 

estratégias políticas e abrangentes para os 

conflitos armados em curso; considera 

que, em conformidade com o Tratado e 

com os conceitos e as estratégias 

pertinentes da União, a vertente militar da 

PCSD pode ser utilizada apenas no 

quadro de uma estratégia política mais 

ampla em relação a um conflito; salienta 

a necessidade de reforçar 

significativamente a PCSD militar, pondo 

termo às estruturas ad hoc e conferindo 

um caráter permanente à cooperação 

entre as forças armadas dos Estados-

Membros sempre que tal seja necessário 

para a realização das missões militares 

previstas no Tratado; solicita igualmente 

que a agregação e a partilha passem a ser 

a regra, em vez da exceção, sempre que se 

trate de melhorar as capacidades 

militares; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Alteração  25 

Tamás Meszerics 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0392/2018 

David McAllister 

Relatório anual sobre a execução da Política Externa e de Segurança Comum 

(2018/2097(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 24-A Considera que a resposta 

preferencial da União a riscos, conflitos e 

ameaças emergentes deve continuar a ser 

civil; lamenta profundamente a redução 

significativa de dois terços dos fundos 

disponíveis para a prevenção civil de 

conflitos e construção da paz no QFP 

2021-2027, em comparação com a atual 

perspetiva financeira; exorta o SEAE e a 

Comissão a reverem esta posição e a 

duplicarem os investimentos na prevenção 

civil de conflitos no próximo QFP; apela 

igualmente a um reforço significativo da 

vertente civil da PCSD em termos 

operacionais; recorda que de acordo com 

o Tratado, a tarefa da PCSD civil consiste 

na gestão das crises e estabilização pós-

conflito das instituições em países frágeis, 

e não na gestão da migração; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/26 

Alteração  26 

Tamás Meszerics 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0392/2018 

David McAllister 

Relatório anual sobre a execução da Política Externa e de Segurança Comum 

(2018/2097(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Congratula-se com a intensificação 

da cooperação entre os Estados-Membros 

em matéria de defesa e com as medidas 

tomadas para reforçar a autonomia militar 

da UE, nomeadamente a criação de um 

centro europeu de comando único em 

Bruxelas para as missões de formação 

militar da UE e a supressão dos obstáculos 

à mobilização de agrupamentos táticos da 

União; considera que a criação de uma 

cooperação estruturada permanente (CEP) 

sobre projetos de defesa e a análise anual 

coordenada da defesa (AACD) ajudarão os 

Estados-Membros a aprofundarem a sua 

cooperação em matéria de defesa e a 

despenderem os seus orçamentos de defesa 

de forma mais eficaz; congratula-se com a 

proposta da VP/AR relativa a um 

Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e o 

novo quadro para as missões civis da 

PCSD, bem como com o compromisso de 

avançar com a mobilidade militar, a fim 

de promover a autonomia estratégica 

europeia, nomeadamente através da 

Iniciativa Europeia de Intervenção; 

considera que o desenvolvimento de uma 

indústria de defesa forte reforça a 

independência tecnológica da UE, 

nomeadamente através da promoção de 

um mercado único para os produtos de 

cibersegurança em relação aos quais é 

25. Congratula-se com a intensificação 

da cooperação entre os Estados-Membros e 

com as medidas tomadas para reforçar a 

PCSD, nomeadamente a criação de um 

centro europeu de comando único em 

Bruxelas para as missões de formação 

militar da UE e a supressão dos obstáculos 

à mobilização de agrupamentos táticos da 

União; considera que a criação de uma 

cooperação estruturada permanente (CEP) 

sobre projetos de defesa e a análise anual 

coordenada da defesa (AACD) ajudarão os 

Estados-Membros a aprofundarem a sua 

cooperação em matéria de defesa e a 

despenderem os seus orçamentos de defesa 

de forma mais eficaz; congratula-se com a 

proposta da VP/AR relativa a um 

Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e o 

novo quadro para um pacto sobre a 

vertente civil da PCSD; considera que o 

desenvolvimento da cooperação eficiente 

com a indústria de defesa europeia tem 

potencial para reforçar e criar as 

capacidades necessárias para as 

operações militares da PCSD, 

nomeadamente os produtos de 

cibersegurança; 
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necessário aumentar as capacidades da 

UE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Alteração  27 

Tamás Meszerics 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0392/2018 

David McAllister 

Relatório anual sobre a execução da Política Externa e de Segurança Comum 

(2018/2097(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Considera que a capacidade para 

enviar peritos civis e forças militares para 

conflitos em todo o mundo com vista a 

promover a paz e a estabilidade é uma 

condição prévia essencial para se tornar 

uma potência política credível capaz de 

estruturar a prevenção de conflitos 

armados, a aplicação de acordos de paz e a 

estabilização de situações de pós-conflito; 

solicita ao SEAE e aos Estados-Membros 

que desenvolvam capacidades civis e 

militares suficientes, abrangendo todo o 

espetro de capacidades terrestres, aéreas, 

espaciais, marítimas e informáticas, e que 

diligenciem no sentido da adoção de um 

instrumento juridicamente vinculativo 

sobre sistemas de armamento totalmente 

autónomo, a fim de defender os objetivos 

do Tratado; salienta a importância da 

cooperação em curso entre a União 

Europeia e a NATO, tal como salientado 

na Estratégia Global da UE e na 

Declaração conjunta UE-NATO; realça 

que o aprofundamento da União da Defesa 

deverá complementar os objetivos das 

relações externas da UE; 

26. Considera que a capacidade para 

enviar peritos civis e forças militares para 

conflitos em todo o mundo com vista a 

promover a paz e a estabilidade é uma 

condição prévia essencial para se tornar 

uma potência política credível capaz de 

estruturar a prevenção de conflitos 

armados, a aplicação de acordos de paz e a 

estabilização de situações de pós-conflito; 

solicita ao SEAE e aos Estados-Membros 

que desenvolvam capacidades civis e 

militares suficientes, abrangendo todo o 

espetro de capacidades terrestres, aéreas, 

espaciais, marítimas e informáticas, e que 

diligenciem no sentido da adoção de um 

instrumento juridicamente vinculativo, que 

proíba sistemas de armamento totalmente 

autónomo, a fim de defender os objetivos 

do Tratado; salienta a importância da 

cooperação em curso entre a União 

Europeia e a NATO, tal como salientado 

na Estratégia Global da UE e na 

Declaração conjunta UE-NATO; realça 

que o aprofundamento da União da Defesa 

deverá complementar os objetivos das 

relações externas da UE; 

Or. en 

 

 


