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14.10.2020 A9-0020/20

Alteração 20
Mounir Satouri
em nome do Grupo Verts/ALE
Özlem Demirel, Brando Benifei, Karen Melchior

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
Citação 10-A (nova)

Proposta de recomendação Alteração

– Tendo em conta o Tratado de 
Proibição de Armas Nucleares (TPAN), 
adotado nas Nações Unidas em 7 de julho 
de 2017 e aberto para assinatura em 20 de 
setembro de 2017,

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/21

Alteração 21
Mounir Satouri
em nome do Grupo Verts/ALE
Özlem Demirel, Brando Benifei, Karen Melchior

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
Considerando E-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

E-A. Considerando o objetivo de 
desarmamento nuclear do TNP registou 
muito poucos progressos e que, até à data, 
as tentativas para alcançar a sua 
universalização fracassaram

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/22

Alteração 22
Mounir Satouri
em nome do Grupo Verts/ALE
Özlem Demirel, Brando Benifei, Karen Melchior

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
Considerando E-B (novo)

Proposta de recomendação Alteração

E-B. Considerando que há esperança de 
que a Conferência de Análise do TNP, em 
2020, e o Tratado de Proibição de Armas 
Nucleares (TPAN) possam contribuir 
para a execução das 22 medidas de 
desarmamento previstas no Plano de Ação 
relativo ao TNP de 2010;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/23

Alteração 23
Mounir Satouri
em nome do Grupo Verts/ALE
Özlem Demirel, Brando Benifei, Karen Melchior

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
Considerando I

Proposta de recomendação Alteração

I. Considerando que a norma contra 
os testes apoia o pilar da não proliferação e 
o pilar do desarmamento, ajudando 
também a evitar que determinados Estados 
dotados de armas nucleares procurem 
desenvolver e adquirir armas nucleares; 
que os Estados Partes estão empenhados 
em abster-se de qualquer tipo de explosão 
nuclear e de utilizar novas tecnologias de 
armas nucleares, na pendência da entrada 
em vigor do Tratado de Proibição Total de 
Ensaios Nucleares (TPTE); que todos os 
Estados dotados de armas nucleares se 
comprometeram a ratificar o TPTE sem 
demora; que todos os Estados também 
concordaram que devem ser lançadas sem 
demora as negociações do tratado de 
proibição da produção de material cindível 
para utilização em armas nucleares;

I. Considerando que a norma contra 
os testes apoia o pilar da não proliferação e 
o pilar do desarmamento, ajudando 
também a evitar que determinados Estados 
dotados de armas nucleares procurem 
desenvolver e adquirir armas nucleares; 
que os Estados Partes estão empenhados 
em abster-se de qualquer tipo de explosão 
nuclear e de utilizar novas tecnologias de 
armas nucleares, na pendência da entrada 
em vigor do Tratado de Proibição Total de 
Ensaios Nucleares (TPTE); que, em junho 
de 2020, representantes dos EUA 
debateram a possibilidade de retomar os 
ensaios nucleares; que todos os Estados 
dotados de armas nucleares se 
comprometeram a ratificar o TPTE sem 
demora; que todos os Estados também 
concordaram que devem ser lançadas sem 
demora as negociações do tratado de 
proibição da produção de material cindível 
para utilização em armas nucleares;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/24

Alteração 24
Mounir Satouri
em nome do Grupo Verts/ALE
Özlem Demirel, Brando Benifei

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
Considerando M

Proposta de recomendação Alteração

M. Considerando que a Conferência de 
Análise de 2020 terá lugar num contexto de 
segurança internacional particularmente 
difícil, devido à falta de progressos na 
desnuclearização da Península da Coreia, à 
retirada dos EUA do Plano de Ação 
Conjunto Global (PACG) celebrado com o 
Irão, às alegadas violações do plano pelo 
Irão, relativamente às quais a França, o 
Reino Unido e a Alemanha apresentaram 
denúncias formais, desencadeando o 
mecanismo de resolução de litígios do 
PACG, ao colapso do Tratado INF e ao 
impasse nas negociações de prorrogação do 
novo Tratado START entre a Rússia e os 
EUA; que o atual grau de desacordo e de 
divisão entre os 191 Estados Partes no 
TNP, dotados ou não de armas nucleares, 
quanto à melhor abordagem para reduzir e 
eliminar as armas nucleares constituirá um 
desafio adicional para o debate;

M. Considerando que a Conferência de 
Análise de 2020 terá lugar num contexto de 
segurança internacional particularmente 
difícil, devido à falta de progressos na 
desnuclearização da Península da Coreia, à 
retirada dos EUA do Plano de Ação 
Conjunto Global (PACG) celebrado com o 
Irão, às alegadas violações do plano pelo 
Irão, relativamente às quais a França, o 
Reino Unido e a Alemanha apresentaram 
denúncias formais, desencadeando o 
mecanismo de resolução de litígios do 
PACG, ao colapso do Tratado INF e ao 
impasse nas negociações de prorrogação do 
novo Tratado START entre a Rússia e os 
EUA; que a retirada dos EUA do  Tratado 
sobre o Regime de Céu Aberto corroeu 
ainda mais a arquitetura de controlo das 
armas  nucleares e diminuiu as medidas 
de reforço da confiança; que o atual grau 
de desacordo e de divisão entre os 
191 Estados Partes no TNP, dotados ou 
não de armas nucleares, quanto à melhor 
abordagem para reduzir e eliminar as 
armas nucleares constituirá um desafio 
adicional para o debate;
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14.10.2020 A9-0020/25

Alteração 25
Mounir Satouri
em nome do Grupo Verts/ALE
Özlem Demirel, Brando Benifei

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
Considerando N-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

N-A. Considerando que existem 
preocupações generalizadas com os 
aumentos dos orçamentos destinados à 
manutenção e à renovação dos arsenais 
nucleares em todos os países com armas 
nucleares, bem como com o 
desenvolvimento de armas nucleares de 
menor dimensão e com a ampliação do 
leque de cenários em que podem ser 
utilizadas, sendo que todos estes fatores 
contribuem para um aumento 
significativo da probabilidade de 
detonações nucleares;

Or. en



AM\1215969PT.docx PE658.388v01-00

PT Unida na diversidade PT

14.10.2020 A9-0020/26

Alteração 26
Mounir Satouri
em nome do Grupo Verts/ALE
Özlem Demirel, Brando Benifei

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
Considerando P-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

P-A. Considerando que o Presidente 
francês Emmanuel Macron, no seu 
discurso de 7 de fevereiro de 2020 sobre a 
dissuasão nuclear, alargou o âmbito dos 
cenários de utilização das armas 
nucleares francesas quando afirmou que 
"os interesses vitais da França têm agora 
uma dimensão europeia";

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/27

Alteração 27
Mounir Satouri
em nome do Grupo Verts/ALE
Brando Benifei, Karen Melchior

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
Considerando S

Proposta de recomendação Alteração

S. Considerando que o Tratado de 
Proibição de Armas Nucleares (TPAN) foi 
adotado por 122 países em 2017, mas que 
nenhum dos Estados reconhecidos como 
sendo dotados de armas nucleares é Parte 
no Tratado, que foi assinado por 80 países 
e ratificado por 35 em janeiro de 2020; que 
a União Europeia não conseguiu chegar a 
acordo quanto a uma posição comum sobre 
o Tratado;

S. Considerando que o Tratado de 
Proibição de Armas Nucleares (TPAN) foi 
adotado por 122 países em 2017, mas que 
nenhum dos Estados reconhecidos como 
sendo dotados de armas nucleares é Parte 
no Tratado, que foi assinado por 84 países 
e ratificado por 46 em janeiro de 2020; que 
a União Europeia não conseguiu chegar a 
acordo quanto a uma posição comum sobre 
o Tratado;
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14.10.2020 A9-0020/28

Alteração 28
Mounir Satouri
em nome do Grupo Verts/ALE
Özlem Demirel, Brando Benifei

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
Considerando S-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

 S-A. Considerando que Malta, Áustria e 
Irlanda, que pertencem à UE, ratificaram 
o TPAN e que um número crescente de 
cidades da UE está a aderir ao apelo para 
apoiar o TPAN;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/29

Alteração 29
Mounir Satouri
em nome do Grupo Verts/ALE
Özlem Demirel, Brando Benifei, Karen Melchior

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)

Proposta de recomendação Alteração

a) Que reiterem que um 
multilateralismo efetivo e uma ordem 
internacional assente em regras são 
condições prévias para lutar contra a 
proliferação de armas nucleares; que 
reafirmem que o TNP é uma pedra angular 
do regime de não proliferação e 
desarmamento nuclear, bem como uma 
barreira essencial contra o risco de 
proliferação nuclear, e constitui um quadro 
insubstituível para manter e reforçar a paz 
e a segurança no mundo;

a) Que reiterem que um 
multilateralismo efetivo e uma ordem 
internacional assente em regras são 
condições prévias para lutar contra a 
proliferação de armas nucleares e avançar 
no sentido do desarmamento nuclear; que 
reafirmem que o TNP é uma pedra angular 
do regime de não proliferação e 
desarmamento nuclear, bem como uma 
barreira essencial contra o risco de 
proliferação nuclear, e constitui um quadro 
insubstituível para manter e reforçar a paz 
e a segurança no mundo;

Or. en


