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Cooperação UE-África em matéria de segurança na região do Sael, na África Ocidental e no 
Corno de África
(2020/2002(INI))

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 20-A. Reconhece o importante papel que 
o Mali desempenha na estabilidade do 
Sael e partilha as profundas preocupações 
da CEDEAO no que respeita ao golpe de 
Estado no Mali de 18 de agosto; sublinha 
que a cooperação permanente com a 
comunidade internacional e o apoio desta, 
em particular da UE e da ONU, só podem 
ser prosseguidos com êxito se for tomado 
um conjunto de medidas importantes, 
nomeadamente a criação de um sistema 
eleitoral bem preparado, viável, 
transparente e estável, que assegure 
eleições credíveis, livres e justas e 
condições equitativas para os partidos 
políticos; concorda que é necessário um 
governo de transição inclusivo, que 
integre todos os grupos políticos e sociais 
e procure salvaguardar os direitos e as 
liberdades constitucionais de todos os 
cidadãos, sem perder de vista os atuais e 
prementes desafios sociais, económicos e 
em matéria de segurança, que exigem 
uma ação urgente para dar resposta às 
exigências legítimas da população 
relativas ao estabelecimento de um 
diálogo inclusivo e construtivo sobre o 
futuro rumo do seu país; apoia os 
esforços do SEAE no sentido de 
contribuir para alcançar uma solução 
pacífica e democrática que, em última 
análise, permita restabelecer a 
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estabilidade duradoura e a confiança dos 
cidadãos malianos nas suas instituições e 
administração pública, que devem ser 
verdadeiramente inclusivas, livres de 
corrupção e servir todos os cidadãos nas 
suas aspirações de prosperidade, paz, 
desenvolvimento, estabilidade e 
segurança;
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Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Salienta que a coordenação com os 
países do Norte de África é desejável, bem 
como uma contribuição eficaz para a paz e 
a reconciliação na Líbia, a fim de evitar 
que este país se torne um foco ativo de 
disseminação do jiadismo, de grupos 
terroristas, criminosos e armados, do 
tráfico de armas e seres humanos; 
incentiva, por conseguinte, as conversações 
de paz de 5+5 e exorta todos os países a 
respeitarem o espírito da Conferência de 
Berlim;

32. Salienta que a coordenação com os 
países do Norte de África é desejável, bem 
como uma contribuição eficaz para a paz e 
a reconciliação na Líbia, a fim de evitar 
que este país se torne um foco ativo de 
disseminação do jiadismo, de grupos 
terroristas, criminosos e armados, do 
tráfico de armas e seres humanos; 
incentiva, por conseguinte, as conversações 
de paz de 5+5 e exorta todos os países a 
respeitarem o espírito da Conferência de 
Berlim; manifesta a esperança de que os 
recentes sinais de cessar-fogo e de paz na 
Líbia se materializem; congratula-se, 
neste contexto, com as recentes iniciativas 
do SEAE e do VP/AR, nomeadamente a 
sua visita à Líbia em 1 de setembro, e 
sublinha que a UE deve desempenhar um 
papel de liderança no processo de 
mediação;
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