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14.10.2020 A9-0020/1

Alteração 1
Özlem Demirel
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0020/2020
Sven Mikser
Recomendação ao VP/AR e ao Conselho referente à preparação do processo de análise do 
Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) para 2020, ao controlo das armas 
nucleares e às opções de desarmamento nuclear
(2020/2004(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 –  alínea v)

Proposta de recomendação Alteração

v) Que destaquem o contributo dos 
Estados da NATO para o cumprimento dos 
compromissos assumidos no âmbito do 
TNP no que se refere à redução de 95 % do 
arsenal de armas nucleares desde o fim da 
Guerra Fria, desmantelando-as, reduzindo 
o seu estatuto de alerta e diminuindo o seu 
papel na defesa; que exortem a NATO e os 
Estados signatários do TNP a prosseguirem 
os esforços no sentido de continuar a 
reduzir as armas nucleares em plena 
conformidade com o TNP, com base na 
abordagem por etapas que promove a 
estabilidade e a segurança internacionais;

v) Que destaquem o contributo dos 
Estados da NATO e da Rússia para o 
cumprimento dos compromissos assumidos 
no âmbito do TNP no que se refere à 
redução substancial do seu arsenal de 
armas nucleares desde o fim da Guerra 
Fria, desmantelando-as, reduzindo o seu 
estatuto de alerta e diminuindo o seu papel 
na defesa; que exortem ambas as partes e 
os Estados signatários do TNP a 
prosseguirem os esforços no sentido de 
continuar a reduzir as armas nucleares em 
plena conformidade com o TNP, com base 
na abordagem por etapas que promove a 
estabilidade e a segurança internacionais;
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14.10.2020 A9-0020/2

Alteração 2
Marc Botenga
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0020/2020
Sven Mikser
Recomendação ao VP/AR e ao Conselho referente à preparação do processo de análise do 
Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) para 2020, ao controlo das armas 
nucleares e às opções de desarmamento nuclear
(2020/2004(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 –  alínea v) (nova)

Proposta de recomendação Alteração

 v-A) Que recordem que, nos termos de 
um acordo da NATO, cerca de 150 armas 
nucleares B61 estão armazenadas em 
cinco bases militares norte-americanas 
estabelecidas em Estados-Membros da 
UE, a saber, Kleine Brogel (Bélgica), 
Büchel (Alemanha), Aviano e Ghedi-
Torre (Itália) e Volkel (Países Baixos); 
que convidem estes Estados-Membros a 
solicitar a retirada imediata destas armas 
do seu território;
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14.10.2020 A9-0020/3

Alteração 3
Özlem Demirel, Sandra Pereira
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0020/2020
Sven Mikser
Recomendação ao VP/AR e ao Conselho referente à preparação do processo de análise do 
Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) para 2020, ao controlo das armas 
nucleares e às opções de desarmamento nuclear
(2020/2004(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 –  alínea w)

Proposta de recomendação Alteração

w) Que tomem nota da adoção do 
TPAN por 122 países, o qual foi assinado 
por 80 Estados e ratificado por 35, como 
prova do desejo de alcançar o objetivo de 
um mundo sem armas nucleares; que 
salientem que o desarmamento nuclear 
não pode ser separado da segurança 
coletiva e só pode ser alcançado tendo em 
conta o contexto estratégico, e que este 
deve fazer parte de um processo gradual 
que garanta a segurança integral de todos, 
impedindo, ao mesmo tempo, qualquer 
nova corrida às armas; que recordem que o 
tratado de proibição da produção de 
material cindível para utilização em armas 
nucleares, ao impedir o desenvolvimento 
quantitativo dos arsenais nucleares, 
constitui uma etapa incontornável e 
insubstituível no percurso rumo a um 
mundo sem armas nucleares;

w) Que tomem nota da adoção do 
TPAN por 122 países, o qual foi assinado 
por 84 Estados e ratificado por 46, como 
prova do desejo de alcançar o objetivo de 
um mundo sem armas nucleares; que 
realcem o facto de a ratificação do TPAN 
por mais quatro Estados membros das 
Nações Unidas permitir a sua entrada em 
vigor; que salientem que o desarmamento 
nuclear tem de incluir um processo 
gradual que garanta a segurança integral de 
todos, impedindo, ao mesmo tempo, 
qualquer nova corrida às armas; que 
recordem que o tratado de proibição da 
produção de material cindível para 
utilização em armas nucleares, ao impedir 
o desenvolvimento quantitativo dos 
arsenais nucleares, constitui uma etapa 
incontornável e insubstituível no percurso 
rumo a um mundo sem armas nucleares; 
que exortem todos os Estados-Membros 
da UE a assinar e a ratificar o TPAN;
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14.10.2020 A9-0020/4

Alteração 4
Marc Botenga
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0020/2020
Sven Mikser
Recomendação ao VP/AR e ao Conselho referente à preparação do processo de análise do 
Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) para 2020, ao controlo das armas 
nucleares e às opções de desarmamento nuclear
(2020/2004(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 –  alínea z-A) (nova)

Proposta de recomendação Alteração

 z-A) Que lamentem que Israel não 
tenha ainda ratificado o TNP e recuse a 
transparência relativamente ao seu 
arsenal de armas nucleares; que 
considerem que esta situação constitui 
uma ameaça grave para a paz e a 
estabilidade na região, uma vez que pode 
desencadear uma corrida às armas 
nucleares no Médio Oriente; que exortem 
Israel a ratificar imediatamente o TNP, a 
divulgar o seu arsenal de armas nucleares 
e a iniciar o seu desmantelamento;
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14.10.2020 A9-0020/5

Alteração 5
Özlem Demirel
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0020/2020
Sven Mikser
Recomendação ao VP/AR e ao Conselho referente à preparação do processo de análise do 
Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) para 2020, ao controlo das armas 
nucleares e às opções de desarmamento nuclear
(2020/2004(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 –  alínea a-A) (nova)

Proposta de recomendação Alteração

 a-A) Que apelem à criação de uma zona 
livre de armas de destruição maciça na 
Europa; que instem, em particular, os 
Governos francês e britânico a 
eliminarem as suas armas nucleares; que 
instem o Governo dos EUA a retirar todas 
as armas nucleares táticas da Europa e 
exortem o Governo da Federação da 
Rússia a não posicionar ou, caso tenha já 
posicionado, a retirar todas as armas 
nucleares da parte ocidental do seu 
território; que solicitem a revogação de 
todos os acordos de partilha nuclear entre 
os Estados-Membros da UE e os 
EUA/NATO;

Or. en


