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9.6.2020 A9-0112/1

Alteração 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao Vice-Presidente da 
Comissão / Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança sobre a Parceria Oriental, na perspetiva da Cimeira de junho de 2020
(2019/2209(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea g)

Proposta de recomendação Alteração

g) Que preservem um equilíbrio entre 
a diferenciação por medida no âmbito da 
Parceria Oriental e o caráter inclusivo, a 
coerência e a homogeneidade do quadro 
multilateral, que continua a ser um ponto 
de referência importante para todos os 
países da Parceria Oriental; que evitem 
dividir a Parceria Oriental em função da 
ambição dos diferentes países face à UE; 
que tenham em conta que o alcance e a 
profundidade da cooperação entre a UE e 
os países da Parceria Oriental devem ser 
definidos em função das ambições das 
partes, bem como da execução das 
reformas; que reconheçam que os acordos 
de associação/acordos de comércio livre 
abrangente e aprofundado que foram 
assinados com a Geórgia, a República da 
Moldávia e a Ucrânia são a prova de uma 
abordagem diferenciada e devem traduzir-
se num reforço dos formatos das relações 
bilaterais e em roteiros baseados no 
princípio de «mais por mais»;

g) Que preservem um equilíbrio entre 
a diferenciação por medida no âmbito da 
Parceria Oriental e o caráter inclusivo, a 
coerência e a homogeneidade do quadro 
multilateral, que continua a ser um ponto 
de referência importante para todos os 
países da Parceria Oriental; que evitem 
dividir a Parceria Oriental em função da 
ambição dos diferentes países face à UE; 
que tenham em conta que o alcance e a 
profundidade da cooperação entre a UE e 
os países da Parceria Oriental devem ser 
definidos em função das ambições das 
partes, bem como da execução das 
reformas;
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9.6.2020 A9-0112/2

Alteração 2
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao Vice-Presidente da 
Comissão / Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança sobre a Parceria Oriental, na perspetiva da Cimeira de junho de 2020
(2019/2209(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea bt)

Proposta de recomendação Alteração

bt) Que tenham em consideração os 
apelos do governo ucraniano no sentido 
do prolongamento da missão de uma 
força internacional de manutenção da paz 
presente ao longo da fronteira entre a 
Ucrânia e a Rússia e nas regiões de 
Luhansk e Donetsk; que concordem com 
o facto de que, assim que a situação o 
permita e no quadro da aplicação integral 
do acordo de Minsk, deve ser oferecida às 
partes no conflito a possibilidade de 
mobilização de uma missão da PCSD, 
liderada pela UE, para prestar apoio em 
tarefas como a eliminação das minas, a 
preparação das eleições locais e a 
garantia do livre acesso das organizações 
de ajuda humanitária;

bt) Que tenham em consideração o 
facto de o Acordo de Minsk ainda não ter 
sido respeitado;

Or. en



AM\1207163PT.docx PE647.648v01-00

PT Unida na diversidade PT

9.6.2020 A9-0112/3

Alteração 3
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao Vice-Presidente da 
Comissão / Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança sobre a Parceria Oriental, na perspetiva da Cimeira de junho de 2020
(2019/2209(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea h)

Proposta de recomendação Alteração

h) À luz de uma abordagem adaptada 
às necessidades, que ponderem o 
desenvolvimento de uma estratégia de 
cooperação reforçada para os três países 
associados, no âmbito da qual poderia ser 
criado um programa de apoio às reformas 
e ao investimento em domínios como o 
reforço das capacidades, os transportes, 
as infraestruturas, a conectividade, a 
energia, a justiça e a economia digital, 
que poderia posteriormente ser alargado 
aos restantes países da Parceria Oriental 
com base em avaliações individuais dos 
compromissos em matéria de reforma da 
UE e dos progressos alcançados, tendo em 
conta a necessidade de manter a 
coerência da Parceria Oriental e de 
respeitar o princípio da inclusão; este 
diálogo poderá incluir reuniões à margem 
do Conselho Europeu com dirigentes dos 
países associados, numa base estruturada, 
e a participação regular dos seus 
representantes nas reuniões dos grupos de 
trabalho e dos comités do Conselho 
Europeu;

Suprimido
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9.6.2020 A9-0112/4

Alteração 4
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao Vice-Presidente da 
Comissão / Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança sobre a Parceria Oriental, na perspetiva da Cimeira de junho de 2020
(2019/2209(INI))

Proposta de recomendação
Considerando D

Proposta de recomendação Alteração

D. Considerando que o reforço da 
cooperação entre a UE e os países da 
Parceria Oriental não é um processo linear 
e que uma cooperação de pleno direito só 
pode ser alcançada e mantida na medida 
em que os valores e princípios europeus 
fundamentais sejam respeitados ao longo 
do processo legislativo e constitucional e 
se a luta contra a corrupção, a 
criminalidade organizada, o 
branqueamento de capitais, as estruturas 
oligárquicas e o nepotismo for garantida; 
salienta, no entanto, que, em caso de 
retrocesso grave, a cooperação pode ser 
suspensa;

D. Considerando que as dificuldades 
de todos os países da Parceria Oriental em 
alcançar os objetivos da UE revelam os 
limites desta parceria, em especial no que 
diz respeito à implementação de uma 
estratégia eficaz em relação a seis países 
que não são geograficamente contíguos e 
que divergem entre si quanto ao perfil 
económico, social, histórico e cultural;
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9.6.2020 A9-0112/5

Alteração 5
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao Vice-Presidente da 
Comissão / Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança sobre a Parceria Oriental, na perspetiva da Cimeira de junho de 2020
(2019/2209(INI))

Proposta de recomendação
Considerando G

Proposta de recomendação Alteração

G. Considerando que, desde a criação 
da Parceria Oriental, os países parceiros 
demonstraram um ritmo variado de 
realização de reformas políticas e 
económicas, tanto devido a fatores 
internos como a fatores externos, não 
tendo ainda alcançado um ponto em que 
estas reformas sejam irreversíveis;

G. Considerando que, desde a criação 
da Parceria Oriental, os países parceiros 
demonstraram instabilidade económica e 
financeira e que as relações com a 
Parceria Oriental acarretam, para a UE, 
uma série de dificuldades e riscos 
relacionados com a frágil estrutura estatal 
desses países, como, por exemplo, a 
corrupção, os tráficos ilegais, o terrorismo 
e os conflitos étnico-territoriais;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/6

Alteração 6
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao Vice-Presidente da 
Comissão / Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança sobre a Parceria Oriental, na perspetiva da Cimeira de junho de 2020
(2019/2209(INI))

Proposta de recomendação
Considerando N

Proposta de recomendação Alteração

N. Considerando que a prosperidade e 
a segurança europeias estão estreitamente 
ligadas à situação dos países vizinhos, em 
especial dos países da Parceria Oriental; 
que a Parceria Oriental tem por objetivo o 
cumprimento dos objetivos comuns de 
relações de boa vizinhança e de 
cooperação regional, e que a Política 
Europeia de Vizinhança revista deve 
promover e reforçar as capacidades de 
resolução de litígios bilaterais e procurar 
a reconciliação entre as sociedades na 
vizinhança oriental;

N. Considerando que a prosperidade e 
a segurança europeias estão estreitamente 
ligadas à situação dos países vizinhos, em 
especial dos países da Parceria Oriental; 
considerando que a ação europeia – sendo 
a política externa da UE limitada e 
fragmentada por natureza, dada a 
inexistência, neste domínio, de um 
«interesse europeu» – nunca esteve numa 
posição que lhe permitisse resolver ou 
evitar ameaças à segurança nessa área, 
sendo antes frequentemente utilizada, 
através da influência económica, para 
obter vantagens políticas e como um 
instrumento de pressão e luta geográfica 
com outras potências extracomunitárias;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/7

Alteração 7
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao Vice-Presidente da 
Comissão / Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança sobre a Parceria Oriental, na perspetiva da Cimeira de junho de 2020
(2019/2209(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea a)

Proposta de recomendação Alteração

a) Que reconheçam que os parceiros 
da Parceria Oriental têm vindo a assumir 
cada vez mais responsabilidades e se 
empenham de forma reforçada em 
relação à iniciativa da Parceria Oriental; 
que sublinhem a importância de envidar 
esforços para estimular de forma 
contínua uma cooperação eficaz, um 
diálogo intenso e uma parceria estreita 
com a Parceria Oriental, reforçados por 
um impacto transformador da política da 
Parceria Oriental que favoreça reformas 
que contribuam para mudanças políticas, 
sociais, económicas e jurídicas positivas 
em todos os países da Parceria Oriental, 
tendo em conta o seu nível de ambição 
face à União; que destaquem os esforços 
dos países associados em prol de uma 
relação cada vez mais estreita com a UE; 
que confirmem o direito soberano dos 
parceiros orientais de escolher livremente 
o seu nível individual de cooperação ou 
integração na UE e de rejeitar quaisquer 
pressões externas sobre essa escolha;

a) Que confirmem o direito soberano 
dos países da Parceria Oriental de 
escolher livremente o seu nível individual 
de cooperação, em consonância com as 
suas orientações políticas, sociais, 
jurídicas e económicas, e de rejeitar 
quaisquer pressões externas sobre essa 
escolha;
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9.6.2020 A9 0112/8

Alteração 8
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao Vice-Presidente da 
Comissão / Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança sobre a Parceria Oriental, na perspetiva da Cimeira de junho de 2020
(2019/2209(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea b)

Proposta de recomendação Alteração

b) Que sublinhem que, nos termos do 
artigo 49.º do TUE, qualquer Estado 
europeu pode pedir a adesão à UE, desde 
que respeite os valores mencionados no 
artigo 2.° do TUE, a saber, a dignidade 
humana, a liberdade, a democracia, a 
igualdade, o Estado de direito e o respeito 
pelos direitos humanos, incluindo os 
direitos das pessoas pertencentes a 
minorias; que reconheçam que, embora a 
adesão não esteja prevista no quadro da 
Parceria Oriental, a política da Parceria 
Oriental pode facilitar um processo de 
integração gradual na UE; que tenham 
em consideração que tanto a UE como o 
país parceiro devem estar bem preparados 
para um eventual processo de adesão, 
tendo em conta o futuro processo de 
reformas da UE e o grau de alinhamento 
do país parceiro ao acervo da UE, bem 
como a sua conformidade com os critérios 
de adesão à UE; que velem por que a 
plena execução dos atuais acordos entre a 
UE e os países da Parceria Oriental 
constitua um primeiro passo neste 
processo de integração gradual;

b) Que sublinhem que não está 
previsto, no âmbito da Parceria Oriental, 
um eventual processo de adesão para os 
países da Parceria; que reconheçam que, 
teoricamente, nos termos do artigo 49.º do 
TUE, qualquer Estado europeu pode pedir 
a adesão à UE, desde que respeite os 
valores mencionados no artigo 2.° do TUE, 
a saber, a dignidade humana, a liberdade, a 
democracia, a igualdade, o Estado de 
direito e o respeito pelos direitos humanos, 
incluindo os direitos das pessoas 
pertencentes a minorias;

Or. en



AM\1207163PT.docx PE647.648v01-00

PT Unida na diversidade PT

9.6.2020 A9-112/9

Alteração 9
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao Vice-Presidente da 
Comissão / Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança sobre a Parceria Oriental, na perspetiva da Cimeira de junho de 2020
(2019/2209(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea c)

Proposta de recomendação Alteração

c) Que adotem rapidamente uma 
visão estratégica e orientada para o futuro 
para a próxima década da política da 
Parceria Oriental após 2020, com o 
objetivo de proporcionar benefícios, em 
primeiro lugar, aos cidadãos, reforçar a 
resiliência, promover o desenvolvimento 
sustentável, garantir progressos 
irreversíveis e aprofundar o processo de 
cooperação entre os países da UE e da 
Parceria Oriental, bem como o processo de 
integração, o que é do interesse da 
segurança e da economia da própria UE;

c) Que efetuem uma análise 
pormenorizada, inclusive a nível político, 
dos resultados económicos e das 
consequências geopolíticas da Parceria 
Oriental, com o objetivo de garantir 
resultados tangíveis para a cooperação 
entre a UE e os países da Parceria Oriental 
no decurso da próxima década;

Or. en


