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13.1.2021 A9-0265/1

Alteração 1
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa – Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Regista o objetivo da União 
Europeia de desenvolver uma autonomia 
estratégica europeia, que é uma ambição 
baseada na capacidade da União para 
avaliar de forma independente uma 
situação de crise e tomar decisões 
autónomas, bem como na sua capacidade 
para agir de forma autónoma, sempre que 
as circunstâncias o exijam, a fim de 
defender os seus interesses e valores, no 
pleno respeito das alianças e dos seus 
parceiros estratégicos, respeitando 
simultaneamente o princípio da 
complementaridade com a NATO;

4. Regista o objetivo da União 
Europeia de se tornar um garante da 
segurança eficaz e fiável, que é uma 
ambição também baseada na capacidade da 
União para avaliar de forma independente 
uma situação de crise e tomar decisões 
autónomas, bem como na sua capacidade 
para agir de forma autónoma, sempre que 
as circunstâncias o exijam, a fim de 
defender os interesses, princípios e valores 
universais e europeus, no pleno respeito 
das alianças e dos seus parceiros 
estratégicos, respeitando simultaneamente 
o princípio da complementaridade com a 
NATO;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/2

Alteração 2
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa – Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Insta o VP/AR e o Conselho a 
estabelecerem uma definição formal 
comum de autonomia estratégica e a 
definirem muito claramente os seus 
objetivos, recursos e meios de execução; 
considera que a capacidade de agir de 
forma autónoma constitui um meio 
importante para a UE reforçar a sua ação 
multilateral e torná-la menos vulnerável a 
ameaças externas, de modo a ser um 
parceiro mais fiável numa ordem 
multilateral assente em regras;

5. Insta o VP/AR e o Conselho a 
aumentarem as capacidades da EU 
enquanto garante da segurança e a 
definirem muito claramente os seus 
objetivos, recursos e meios de execução, 
em particular no contexto das Orientações 
Estratégicas; considera que a capacidade 
de agir de forma autónoma constitui um 
meio importante para a UE reforçar a sua 
ação multilateral e torná-la menos 
vulnerável a ameaças externas, de modo a 
ser um parceiro mais fiável numa ordem 
multilateral assente em regras;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/3

Alteração 3
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa – Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a pandemia de 
COVID-19 demonstrou a vulnerabilidade 
da UE e a sua dependência de países 
terceiros; sublinha, por conseguinte, a 
necessidade ainda maior de intensificar os 
esforços da UE no sentido da autonomia 
estratégica neste contexto;

6. Considera que a pandemia de 
COVID-19 demonstrou a vulnerabilidade 
da UE e a sua dependência de países 
terceiros; sublinha, por conseguinte, a 
necessidade ainda maior de intensificar os 
esforços da UE no sentido da criação de 
uma PESC e uma PCSD eficazes e 
fiáveis;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/4

Alteração 4
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa – Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Incentiva os esforços envidados no 
respeitante ao processo de regionalização 
que foi lançado através da célula de 
aconselhamento e coordenação regional 
(CACR) e da decisão do Conselho, de 
12 de fevereiro de 2019, de o fazer entrar 
na sua segunda fase, reforçando assim a 
abordagem regional da UE no Sael, 
nomeadamente na EUTM Mali, mediante o 
alargamento do seu âmbito de aplicação 
aos países do G5 Sael, com o objetivo de 
tornar a ação da UE mais eficaz e 
operacional para além das fronteiras dos 
países do G5 Sael, bem como de apoiar a 
cooperação transfronteiriça, reforçando 
assim a eficácia do trabalho da EUCAP 
Sael Mali, da EUCAP Sael Níger e da 
EUTM Mali; solicita que a designação 
seja alterada para EUTM Sael; observa 
que a coerência e a cooperação em matéria 
de segurança com os países africanos são 
cruciais para alcançar a estabilidade e o 
desenvolvimento do continente a longo 
prazo; considera que a regionalização da 
abordagem da PCSD no Sael é pertinente, 
mas exige uma organização mais clara 
entre as missões civis e militares da PCSD 
já existentes, os intervenientes locais e 
outras organizações internacionais (ou seja, 
missão de manutenção da paz MINUSMA 
das Nações Unidas e Operação Barkhane 
liderada pelas forças armadas francesas), a 

26. Assinala os esforços envidados no 
respeitante ao processo de regionalização 
que foi lançado através da célula de 
aconselhamento e coordenação regional 
(CACR) e da decisão do Conselho, de 
12 de fevereiro de 2019, de o fazer entrar 
na sua segunda fase, reforçando assim a 
abordagem regional da UE no Sael, 
nomeadamente na EUTM Mali, mediante o 
alargamento do seu âmbito de aplicação 
aos países do G5 Sael, com o objetivo de 
tornar a ação da UE mais eficaz e 
operacional para além das fronteiras dos 
países do G5 Sael, bem como de apoiar a 
cooperação transfronteiriça, reforçando 
assim a eficácia do trabalho da EUCAP 
Sael Mali, da EUCAP Sael Níger e da 
EUTM Mali; observa que a coerência, as 
normas democráticas e de direitos 
humanos e a cooperação em matéria de 
segurança com os países africanos são 
cruciais para alcançar a estabilidade e o 
desenvolvimento do continente a longo 
prazo; considera que a regionalização da 
abordagem da PCSD no Sael é pertinente, 
mas exige uma organização mais clara 
entre as missões civis e militares da PCSD 
já existentes, os intervenientes locais e 
outras organizações internacionais (ou seja, 
missão de manutenção da paz MINUSMA 
das Nações Unidas e Operação Barkhane 
liderada pelas forças armadas francesas), a 
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fim de assegurar sinergias operacionais e 
esforços coordenados a nível da União;

fim de assegurar sinergias operacionais e 
esforços coordenados a nível da União; 
lamenta profundamente os numerosos 
crimes de guerra e as violações muito 
graves dos direitos humanos cometidos 
pelas forças armadas do G5 Sael, em 
particular o exército maliano, tal como 
relatado pela MINUSMA ao longo de 
vários anos; insta a UE, os seus 
Estados-Membros e o VP/AR a 
suspenderem a assistência em matéria de 
segurança aos intervenientes acusados de 
tais crimes graves até que estejam em 
vigor medidas de prevenção eficazes e 
estejam em curso ações credíveis para pôr 
termo à impunidade, levando os 
responsáveis a tribunal; sublinha a 
necessidade de conceber e aplicar normas 
rigorosas em matéria de direitos humanos 
e de direito humanitário que evitem tais 
faltas graves e sistemáticas;
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13.1.2021 A9-0265/5

Alteração 5
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa – Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a deterioração da 
situação de segurança e humanitária na 
região do Sael, onde o terrorismo exerce 
uma pressão crescente sobre os países do 
G5 Sael e os seus vizinhos, agravando as 
tensões políticas, étnicas e religiosas 
locais; salienta a importância do apoio 
prestado pelas missões e operações da UE 
no Sael a este respeito; recorda que é vital 
manter o investimento a longo prazo 
realizado pela comunidade internacional 
em prol da segurança e da estabilidade no 
Mali e no Sael; insta o VP/AR a 
implementar rapidamente a decisão de 
reiniciar as atividades das missões e 
operações da UE no Mali na sequência da 
decisão da Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental (CEDEAO) 
de levantar as sanções contra o Mali;

28. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a deterioração da 
situação de segurança e humanitária na 
região do Sael, onde a inexistência de boa 
governação e de supervisão democrática 
das forças armadas, bem como a 
impunidade, a corrupção e o terrorismo 
exercem uma pressão crescente sobre as 
populações dos países do G5 Sael e os seus 
vizinhos, agravando as tensões políticas, 
étnicas e religiosas locais; recorda que é 
vital manter o investimento a longo prazo 
realizado pela comunidade internacional 
em prol da segurança e da estabilidade 
num Mali democrático e no Sael; insta o 
VP/AR a implementar rapidamente uma 
nova abordagem do setor da segurança 
que dê prioridade às necessidades da 
população local e a suspender as 
atividades das missões e operações da UE 
no Mali até à instalação de um governo 
democraticamente eleito; observa que a 
EUTM Mali existe há quase oito anos e 
não conseguiu prevenir ou dissuadir um 
golpe militar por parte do seu parceiro 
militar; exorta o VP/AR e os 
Estados-Membros a avaliarem de forma 
crítica o conceito subjacente à operação, a 
sua conduta e o seu futuro;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/6

Alteração 6
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa – Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Saúda o lançamento da operação 
EUNAVFOR MED Irini, que visa 
contribuir para a paz, a segurança e a 
estabilidade sustentáveis através do apoio à 
aplicação do embargo de armas à Líbia, em 
conformidade com a resolução 2526 (2020) 
do CSNU, da formação da guarda costeira 
da Líbia e do desmantelamento do tráfico 
de seres humanos; insta especificamente 
aos Estados-Membros a afetarem 
urgentemente os ativos – em termos de 
serviços de informação, vigilância, 
reconhecimento, polícia e marinha – 
necessários para reforçar as, até ao 
presente, limitadas capacidades da 
operação e incentiva o reforço da 
cooperação com a operação marítima da 
NATO em curso «Sea Guardian», bem 
como da cooperação com parceiros 
regionais; recorda as obrigações 
internacionais em matéria de busca e 
salvamento no mar; insta o VP/AR a 
utilizar plenamente os recursos da UE 
neste domínio, em particular, o centro de 
informação da UE e o centro de satélites da 
UE; congratula-se com os progressos em 
curso no sentido da estabilização da 
situação na Líbia e insta a UE a assumir 
um papel ativo no processo de mediação, a 
fim de contribuir para a criação das bases 
necessárias para uma Líbia pacífica, 
estável e democrática;

31. Assinala o lançamento da operação 
EUNAVFOR MED Irini, que visa 
contribuir para a paz, a segurança e a 
estabilidade sustentáveis através do apoio à 
aplicação do embargo de armas à Líbia, em 
conformidade com a resolução 2526 (2020) 
do CSNU, da formação da guarda costeira 
da Líbia e do desmantelamento do tráfico 
de seres humanos; insta especificamente 
aos Estados-Membros a afetarem 
urgentemente os ativos – em termos de 
serviços de informação, vigilância, 
reconhecimento, polícia e marinha – 
necessários para reforçar as, até ao 
presente, limitadas capacidades da 
operação e incentiva o reforço da 
cooperação com a operação marítima da 
NATO em curso «Sea Guardian», bem 
como da cooperação com parceiros 
regionais; recorda as obrigações 
internacionais em matéria de busca e 
salvamento no mar; insta o VP/AR a 
utilizar plenamente os recursos da UE 
neste domínio, em particular, o centro de 
informação da UE e o centro de satélites da 
UE; congratula-se com os progressos em 
curso no sentido da estabilização da 
situação na Líbia e insta a UE a assumir 
um papel ativo no processo de mediação, a 
fim de contribuir para a criação das bases 
necessárias para uma Líbia pacífica, 
estável e democrática; opõe-se a quaisquer 
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planos para desequilibrar a zona 
marítima de operação, nomeadamente 
limitando as operações à parte oriental da 
Líbia e/ou a 100 km da costa da Líbia 
numa tentativa de evitar as rotas de 
migração; recorda que, de acordo com o 
relatório final do Painel de Peritos das 
Nações Unidas sobre a Líbia, as 
transferências ilegais de armas não se 
limitam a uma parte específica do país ou 
ao transporte marítimo; observa que 
muitas rotas ilícitas de exportação de 
petróleo têm início na costa ocidental da 
Líbia; apela ao alargamento da zona 
marítima de operação a toda a costa da 
Líbia e ao destacamento de uma missão 
aérea sustentada, a fim de assegurar a 
eficaz aplicação do embargo;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/7

Alteração 7
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa – Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 31-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 31-A. Considera que a nova abordagem 
da UE da reforma do setor da segurança, 
assistência à segurança e reforço das 
capacidades militares deve ter como 
principal objetivo a implementação de 
uma abordagem de segurança humana e 
a resposta direta às legítimas 
preocupações de segurança de toda a 
população local; lamenta os incidentes em 
que as missões da PCSD da UE 
encarregadas da formação e/ou da 
reforma do setor da segurança não 
responderam de forma adequada às 
violações maciças dos direitos humanos 
cometidas pelas forças de segurança dos 
países onde atuam, nomeadamente 
recentemente no Iraque, onde as forças de 
segurança e as milícias foram 
responsáveis por uma repressão brutal 
que causou centenas de mortes de civis na 
sequência de protestos em massa iniciados 
em outubro de 2019;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/8

Alteração 8
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa – Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Congratula-se com a decisão do 
Conselho, de 20 de junho de 2020, de 
prorrogar os mandatos de três das suas 
missões civis no âmbito da PCSD: a 
Missão da União Europeia de Assistência à 
Gestão Integrada das Fronteiras na Líbia 
(EUBAM Líbia), a Missão de Assistência 
Fronteiriça da União Europeia para o Posto 
de Passagem de Rafa (EUBAM Rafa) e a 
Missão de Polícia da União Europeia para 
os Territórios Palestinianos (EUPOL 
COPPS);

32. Toma nota da decisão do 
Conselho, de 20 de junho de 2020, de 
prorrogar os mandatos de três das suas 
missões civis no âmbito da PCSD: a 
Missão da União Europeia de Assistência à 
Gestão Integrada das Fronteiras na Líbia 
(EUBAM Líbia), a Missão de Assistência 
Fronteiriça da União Europeia para o Posto 
de Passagem de Rafa (EUBAM Rafa) e a 
Missão de Polícia da União Europeia para 
os Territórios Palestinianos (EUPOL 
COPPS);

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/9

Alteração 9
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa – Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Solicita que se prossiga o 
desenvolvimento e o reforço das estruturas 
de tomada de decisões civilo-militares e de 
comando e controlo da UE;

33. Solicita que se prossiga o 
desenvolvimento e o reforço das estruturas 
de tomada de decisões civilo-militares e de 
comando e controlo da UE, garantindo, 
em simultâneo, cadeias de comando 
militares e civis separadas;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/10

Alteração 10
Hannah Neumann
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0265/2020
Sven Mikser
Execução da Política Comum de Segurança e Defesa – Relatório anual de 2020
(2020/2207(INI))

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Acolhe com agrado as iniciativas da 
UE para o desenvolvimento de capacidades 
– como o CARD, a cooperação estruturada 
permanente (CEP) e o futuro Fundo 
Europeu de Defesa (FED) e os programas 
que os precederam, a Ação Preparatória 
em Matéria de Investigação no Domínio 
da Defesa e o PEDID –, já que podem 
contribuir para uma maior coerência, 
coordenação e interoperabilidade na 
execução da PCSD, assim como abrir 
caminho para a realização das missões de 
Petersburg e para a consolidação da 
solidariedade, da coesão, da resiliência e da 
autonomia estratégica da União;

41. Acolhe com agrado as iniciativas da 
UE para o desenvolvimento de capacidades 
– como o CARD e a cooperação 
estruturada permanente (CEP) –, já que 
podem contribuir para uma maior 
coerência, coordenação e 
interoperabilidade na execução da PCSD, 
assim como abrir caminho para a 
realização das missões de Petersburg e para 
a consolidação da solidariedade, da coesão 
e da resiliência da União, bem como o seu 
objetivo de aumento das capacidades 
enquanto garante da segurança;

Or. en


