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13.1.2021 A9-0265/33

Alteração 33
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
em nome do Grupo S&D

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.° 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta o facto de a instabilidade 
na vizinhança meridional da Europa, em 
especial nas regiões do Sael, da África 
Ocidental e do Corno de África ter, em 
última instância, repercussões negativas, 
em especial na vizinhança meridional da 
UE, pelo que representa um desafio direto 
para a gestão das fronteiras externas da 
UE;

11. Salienta a instabilidade na 
vizinhança meridional da Europa, em 
especial nas regiões do Sael, da África 
Ocidental e do Corno de África, que pode 
ter efeitos na UE;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/34

Alteração 34
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
em nome do Grupo S&D

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.° 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 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; congratula-se com o 
recomeço das atividades das missões e 
operações da UE no Mali;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/35

Alteração 35
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
em nome do Grupo S&D

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.° 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. Saúda o lançamento da operação 
EUNAVFOR MED Irini, cuja principal 
função é contribuir para a paz e a 
estabilidade sustentáveis através da 
aplicação do embargo de armas à Líbia, em 
conformidade com a resolução 2526 (2020) 
do CSNU; 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;
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13.1.2021 A9-0265/36

Alteração 36
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
em nome do Grupo S&D

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.° 38

Proposta de resolução Alteração

38. Defende que a UE deve concentrar 
os seus esforços nas missões que sejam 
portadoras de maior valor acrescentado; 
interroga-se sobre a pertinência de manter 
determinadas missões;

38. Defende que a UE deve concentrar 
os seus esforços nas missões que sejam 
portadoras de maior valor acrescentado; 
acolheria, por conseguinte, com agrado 
uma reflexão sobre a pertinência e a 
eficiência de determinadas missões;
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13.1.2021 A9-0265/37

Alteração 37
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
em nome do Grupo S&D

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.° 45

Proposta de resolução Alteração

45. Exorta à rápida adoção e criação do 
FED, que abordará e acelerará as 
prioridades de desenvolvimento de 
capacidades de defesa comuns acordadas 
nos domínios aéreo, terrestre, marítimo e 
cibernético e promoverá, assim, a 
capacidade da UE de operar como agente 
global e como promotor e garante da 
segurança internacional; insta os Estados 
Membros, o Conselho e a Comissão a 
concederem financiamento adequado ao 
FED e a centrarem se em projetos 
estruturais de elevado valor acrescentado, 
facilitando assim a cooperação industrial 
entre os Estados Membros e a consolidação 
de uma forte base industrial e tecnológica 
de defesa europeia (BITDE), reforçando as 
capacidades técnicas, industriais e 
estratégicas, a fim de reforçar a capacidade 
da UE para produzir e dispor de 
capacidades militares de forma autónoma e 
manter a autonomia tecnológica da Europa 
a longo prazo; incentiva as iniciativas em 
matéria de capacidades de defesa para 
facilitar o envolvimento das pequenas e 
médias empresas;

45. Acolhe com agrado o acordo 
alcançado quanto ao Regulamento 
relativo ao FED e exorta à rápida adoção e 
criação do FED, que abordará e acelerará 
as prioridades de desenvolvimento de 
capacidades de defesa comuns acordadas 
nos domínios aéreo, terrestre, marítimo e 
cibernético e promoverá, assim, a 
capacidade da UE de operar como agente 
global e como promotor e garante da 
segurança internacional; insta os Estados 
Membros, o Conselho e a Comissão a 
concederem financiamento adequado ao 
FED e a centrarem se em projetos 
estruturais de elevado valor acrescentado, 
facilitando assim a cooperação industrial 
entre os Estados Membros e a consolidação 
de uma forte base industrial e tecnológica 
de defesa europeia (BITDE), reforçando as 
capacidades técnicas, industriais e 
estratégicas, a fim de reforçar a capacidade 
da UE para produzir e dispor de 
capacidades militares de forma autónoma e 
manter a autonomia tecnológica da Europa 
a longo prazo; incentiva as iniciativas em 
matéria de capacidades de defesa para 
facilitar o envolvimento das pequenas e 
médias empresas;
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13.1.2021 A9-0265/38

Alteração 38
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
em nome do Grupo S&D

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.° 50

Proposta de resolução Alteração

50. Saúda, neste contexto, a Operação 
«Atlantic Resolve» e a Presença Militar 
Avançada da NATO no continente europeu 
e reconhece a importância das forças da 
NATO nos esforços para dissuadir novas 
agressões russas e prestar um apoio 
crucial em caso de conflito;

50. Saúda, neste contexto, a Operação 
«Atlantic Resolve» e a Presença Militar 
Avançada da NATO no continente europeu 
e reconhece o seu papel dissuasor;

Or. en



AM\1222207PT.docx PE662.815v01-00

PT Unida na diversidade PT

13.1.2021 A9-0265/39

Alteração 39
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
em nome do Grupo S&D

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.° 54

Proposta de resolução Alteração

54. Reafirma que, apesar do Brexit, o 
Reino Unido permanece um parceiro 
estratégico próximo da UE e dos seus 
Estados-Membros e que é essencial manter 
uma cooperação forte e estreita entre a UE 
e o Reino Unido em matéria de segurança e 
defesa, já que ambos partilham o mesmo 
ambiente estratégico e enfrentam as 
mesmas ameaças à paz e à segurança; 
incentiva o Reino Unido a participar nas 
missões e operações da PCSD, nas 
operações de gestão de crises, no 
desenvolvimento de capacidades de defesa, 
nas agências pertinentes da União, bem 
como em projetos no âmbito da CEP, 
respeitando simultaneamente a autonomia 
de decisão da UE, a soberania do Reino 
Unido, o princípio do equilíbrio de direitos 
e obrigações, com base numa reciprocidade 
efetiva e incluindo uma contribuição 
financeira justa e adequada; observa que o 
Reino Unido sairá das missões e operações 
da PCSD até ao final do período de 
transição, ou seja, 31 de dezembro de 
2020; solicita o estabelecimento de 
procedimentos rápidos de substituição, a 
fim de garantir a continuidade das missões 
e operações da PCSD nas quais o pessoal 
destacado britânico desempenhe um papel 
significativo;

54. Reafirma que, apesar do Brexit, o 
Reino Unido permanece um parceiro 
estratégico próximo da UE e dos seus 
Estados-Membros e que é essencial manter 
uma cooperação forte e estreita entre a UE 
e o Reino Unido em matéria de segurança e 
defesa, já que ambos partilham o mesmo 
ambiente estratégico e enfrentam as 
mesmas ameaças à paz e à segurança; 
incentiva o Reino Unido a participar nas 
missões e operações da PCSD, nas 
operações de gestão de crises, no 
desenvolvimento de capacidades de defesa, 
nas agências pertinentes da União, bem 
como em projetos no âmbito da CEP, 
respeitando simultaneamente a autonomia 
de decisão da UE, a soberania do Reino 
Unido, o princípio do equilíbrio de direitos 
e obrigações, com base numa reciprocidade 
efetiva e incluindo uma contribuição 
financeira justa e adequada; toma nota da 
saída do Reino Unido das missões e 
operações da PCSD em 31 de dezembro de 
2020; solicita o estabelecimento de 
procedimentos rápidos de substituição, a 
fim de garantir a continuidade das missões 
e operações da PCSD nas quais o pessoal 
destacado britânico tenha desempenhado 
um papel significativo;
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13.1.2021 A9-0265/40

Alteração 40
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
em nome do Grupo S&D

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.° 59

Proposta de resolução Alteração

59. Insta a UE a enfrentar as ameaças 
contínuas e crescentes à proteção e 
preservação do património cultural e a 
combater com firmeza o tráfico de bens 
culturais, principalmente em zonas de 
conflito; observa que privar as sociedades 
do seu património cultural e das suas 
raízes históricas as deixa mais vulneráveis 
à radicalização e mais suscetíveis às 
ideologias jiadistas globais; insta a UE a 
desenvolver uma estratégia abrangente 
para combater estas ameaças;

59. Insta a UE a enfrentar as ameaças 
contínuas e crescentes à proteção e 
preservação do património cultural e a 
combater com firmeza o tráfico de bens 
culturais, principalmente em zonas de 
conflito; observa a importância da 
promoção, do respeito e da proteção do 
património histórico e cultural no âmbito 
da prevenção de conflitos e da 
reconciliação; insta a UE a desenvolver 
uma estratégia abrangente para combater 
estas ameaças e promover o respeito pela 
diversidade cultural;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/41

Alteração 41
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
em nome do Grupo S&D

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.° 64

Proposta de resolução Alteração

64. Considera fundamental proteger 
todos os pontos fracos da União Europeia, 
de modo a garantir a eficácia da defesa 
comum dos cidadãos europeus; constata 
com preocupação o aumento da 
militarização da península da Crimeia e as 
tentativas da Federação da Rússia para 
destabilizar a região do mar Negro, tendo 
esta situação conduzido ao 
reconhecimento, na Cimeira da NATO de 
2014, no País de Gales, da 
vulnerabilidade do flanco oriental da 
Aliança do Atlântico Norte; insta a UE a 
reconhecer a vulnerabilidade dos 
Estados-Membros orientais como forma 
de reforçar a defesa europeia e de 
desenvolver, juntamente com a NATO, 
uma estratégia abrangente para garantir 
a segurança e a defesa do flanco oriental;

64. Considera fundamental proteger 
toda a União Europeia e os cidadãos 
europeus, de forma a evitar qualquer 
vulnerabilidade; constata com 
preocupação o aumento da militarização da 
península da Crimeia e as tentativas da 
Federação da Rússia para destabilizar a 
região do mar Negro;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/42

Alteração 42
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
em nome do Grupo S&D

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.° 67

Proposta de resolução Alteração

67. Saúda a adoção pelo Conselho 
duma decisão que, pela primeira vez, 
permite à UE impor medidas restritivas 
específicas para dissuadir e responder a 
ciberataques que constituam uma ameaça 
externa à UE ou aos seus Estados-
Membros, incluindo ciberataques contra 
países terceiros ou organizações 
internacionais, e impor sanções às pessoas 
ou entidades responsáveis por 
ciberataques; salienta a necessidade de 
melhorar o sistema de restrição de vistos 
no âmbito do mecanismo de sanções da 
UE, utilizando procedimentos biométricos 
para evitar que as pessoas de entidades 
envolvidas na guerra híbrida viajem para 
a UE sob identidade fictícia; destaca a 
necessidade urgente de uma maior 
integração dos aspetos cibernéticos nos 
sistemas de gestão de crises da UE; 
sublinha que uma cooperação mais estreita 
em matéria de prevenção e combate aos 
ciberataques é essencial, nesta época de 
particular vulnerabilidade, para promover a 
segurança e a estabilidade internacionais 
no ciberespaço; congratula-se, neste 
contexto, com os progressos positivos 
realizados pelo projeto da CEP de equipas 
de resposta rápida a ciberataques; solicita 
um reforço do apoio à Agência da União 
Europeia para a Cibersegurança (ENISA) e 
uma forte coordenação com o Centro de 

67. Saúda a adoção pelo Conselho 
duma decisão que, pela primeira vez, 
permite à UE impor medidas restritivas 
específicas para dissuadir e responder a 
ciberataques que constituam uma ameaça 
externa à UE ou aos seus Estados-
Membros, incluindo ciberataques contra 
países terceiros ou organizações 
internacionais, e impor sanções às pessoas 
ou entidades responsáveis por 
ciberataques; destaca a necessidade urgente 
de uma maior integração dos aspetos 
cibernéticos nos sistemas de gestão de 
crises da UE; sublinha que uma cooperação 
mais estreita em matéria de prevenção e 
combate aos ciberataques é essencial, nesta 
época de particular vulnerabilidade, para 
promover a segurança e a estabilidade 
internacionais no ciberespaço; congratula-
se, neste contexto, com os progressos 
positivos realizados pelo projeto da CEP de 
equipas de resposta rápida a ciberataques; 
solicita um reforço do apoio à Agência da 
União Europeia para a Cibersegurança 
(ENISA) e uma forte coordenação com o 
Centro de Excelência Cooperativo para a 
Ciberdefesa (da NATO) a este respeito; 
exorta a uma maior coordenação da UE no 
que diz respeito à instituição duma 
atribuição coletiva relativamente a 
ciberincidentes mal intencionados, bem 
como a uma cooperação mais estreita com 
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Excelência Cooperativo para a Ciberdefesa 
(da NATO) a este respeito; exorta a uma 
maior coordenação da UE no que diz 
respeito à instituição duma atribuição 
coletiva relativamente a ciberincidentes 
mal intencionados, bem como a uma 
cooperação mais estreita com organizações 
internacionais e países que partilham a 
mesma visão; manifesta especial 
preocupação com a deteção sucessiva de 
ciberataques ou intrusões de pequena 
escala em sistemas de infraestruturas 
críticas, que permanecem latentes mas 
podem ter um grande impacto; insta os 
Estados-Membros a preverem 
redundâncias em todos os níveis dos seus 
sistemas de infraestruturas críticas, como a 
produção de eletricidade e as 
comunicações estratégicas;

organizações internacionais e países que 
partilham a mesma visão; manifesta 
especial preocupação com a deteção 
sucessiva de ciberataques ou intrusões de 
pequena escala em sistemas de 
infraestruturas críticas, que permanecem 
latentes mas podem ter um grande impacto; 
insta os Estados-Membros a preverem 
redundâncias em todos os níveis dos seus 
sistemas de infraestruturas críticas, como a 
produção de eletricidade e as 
comunicações estratégicas;

Or. en


