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Alteração 1
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0266/2020
David McAllister
Execução da Política Externa e de Segurança Comum – relatório anual 2020
(2020/2206(INI))

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Reitera que a União se 
comprometeu a reforçar o papel da ONU 
na cena internacional e sublinha que, para 
tal, é necessário reformar o sistema das 
Nações Unidas, por forma a reforçar a 
coerência da atuação de todas as suas 
agências, organizações e programas, a fim 
de garantir o adequado cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda 2030; solicita uma vez mais aos 
Estados-Membros que apoiem reformas à 
composição e ao funcionamento do 
Conselho de Segurança no sentido de o 
tornar mais eficiente e operativo, bem 
como decisivo para velar pela paz mundial, 
com uma agenda que ultrapasse a 
segurança militar e inclua o fluxo de 
pessoas refugiadas e deslocadas, a 
segurança alimentar, as alterações 
climáticas ou o combate às pandemias;

17. Reitera que a União se 
comprometeu a reforçar o papel da ONU 
na cena internacional e sublinha que, para 
tal, é necessário reformar o sistema das 
Nações Unidas, por forma a reforçar a 
coerência da atuação de todas as suas 
agências, organizações e programas, a fim 
de garantir o adequado cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda 2030; solicita uma vez mais aos 
Estados-Membros que apoiem reformas à 
composição e ao funcionamento do 
Conselho de Segurança no sentido de o 
tornar mais eficiente e operativo, bem 
como decisivo para velar pela paz mundial, 
com uma agenda que ultrapasse a 
segurança militar e inclua o fluxo de 
pessoas refugiadas e deslocadas, a 
segurança alimentar, as alterações 
climáticas ou o combate às pandemias; 
congratula-se com a próxima entrada em 
vigor do Tratado das Nações Unidas de 
Proibição de Armas Nucleares (TPAN), 
em 22 de janeiro de 2021, e insta os 
Estados-Membros a seguirem o exemplo 
da Áustria, de Malta, da Irlanda e de 83 
outros Estados e a assiná-lo;

Or. en
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Alteração 2
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0266/2020
David McAllister
Execução da Política Externa e de Segurança Comum – relatório anual 2020
(2020/2206(INI))

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Reitera o seu compromisso com o 
alargamento, enquanto política decisiva na 
transformação da UE, e acolhe 
favoravelmente a revisão da metodologia 
por parte da Comissão e o reforço da 
ênfase que coloca na natureza política do 
processo de alargamento; apoia a 
perspetiva europeia quanto aos países dos 
Balcãs Ocidentais e congratula-se com a 
reafirmação do apoio inequívoco dos 
Estados-Membros da UE a essa perspetiva, 
tal como afirmado na Declaração de 
Zagrebe de 6 de maio de 2020, assim como 
a decisão de iniciar negociações de adesão 
com a Albânia e a Macedónia do Norte; 
insta o Conselho e a Comissão a 
convocarem as conferências 
intergovernamentais com estes dois países 
sem mais demora e, de modo mais geral, a 
acelerarem o processo de adesão, uma vez 
que os países dos Balcãs Ocidentais fazem 
parte da Europa geográfica, histórica e 
culturalmente; sublinha que a integração 
destes países na UE é fundamental para a 
estabilidade e a segurança do continente no 
seu conjunto, bem como a influência da 
UE na região e fora dela; salienta que o 
processo de adesão deve proporcionar uma 
transformação democrática, económica e 
ecológica sustentável e a convergência 
social, bem como garantir boas relações de 
vizinhança e a cooperação regional; 

20. Reitera o seu compromisso com o 
alargamento, enquanto política decisiva na 
transformação da UE, e acolhe 
favoravelmente a revisão da metodologia 
por parte da Comissão e o reforço da 
ênfase que coloca na natureza política do 
processo de alargamento; apoia a 
perspetiva europeia quanto aos países dos 
Balcãs Ocidentais e congratula-se com a 
reafirmação do apoio inequívoco dos 
Estados-Membros da UE a essa perspetiva, 
tal como afirmado na Declaração de 
Zagrebe de 6 de maio de 2020, assim como 
a decisão de iniciar negociações de adesão 
com a Albânia e a Macedónia do Norte; 
insta o Conselho e a Comissão a 
convocarem as conferências 
intergovernamentais com estes dois países 
sem mais demora e, de modo mais geral, a 
acelerarem o processo de adesão, uma vez 
que os países dos Balcãs Ocidentais fazem 
parte da Europa geográfica, histórica e 
culturalmente; insta a Bulgária, em 
particular, a deixar de se opor à abertura 
da conferência intergovernamental com a 
Macedónia do Norte; sublinha que a 
integração destes países na UE é 
fundamental para a estabilidade e a 
segurança do continente no seu conjunto, 
bem como a influência da UE na região e 
fora dela; salienta que o processo de adesão 
deve proporcionar uma transformação 
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recorda que o processo de alargamento se 
baseia no mérito e assenta numa 
condicionalidade rigorosa e justa, de 
acordo com a aplicação dos critérios de 
Copenhaga; reitera que a adoção de 
reformas deve ser palpável no terreno e 
salienta a necessidade de prever parâmetros 
de referência de adesão claros, 
transparentes e coerentes, bem como apoio 
político, financeiro (IPA III) e técnico 
permanente ao longo de todo o processo, 
com uma medição clara dos progressos; 
realça que os países candidatos e potenciais 
candidatos devem alinhar-se pelas 
declarações do VP/AR em nome da UE 
relativamente à PESC e pelas decisões do 
Conselho;

democrática, económica e ecológica 
sustentável e a convergência social, bem 
como garantir boas relações de vizinhança 
e a cooperação regional; recorda que o 
processo de alargamento se baseia no 
mérito e assenta numa condicionalidade 
rigorosa e justa, de acordo com a aplicação 
dos critérios de Copenhaga; reitera que a 
adoção de reformas deve ser palpável no 
terreno e salienta a necessidade de prever 
parâmetros de referência de adesão claros, 
transparentes e coerentes, bem como apoio 
político, financeiro (IPA III) e técnico 
permanente ao longo de todo o processo, 
com uma medição clara dos progressos; 
realça que os países candidatos e potenciais 
candidatos devem alinhar-se pelas 
declarações do VP/AR em nome da UE 
relativamente à PESC e pelas decisões do 
Conselho;

Or. en
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Alteração 3
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0266/2020
David McAllister
Execução da Política Externa e de Segurança Comum – relatório anual 2020
(2020/2206(INI))

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. A este respeito, apela a uma 
cooperação direcionada e multifacetada 
com a região, apoiada por uma narrativa 
comum da UE, que promova estratégias 
que ajudem a enfrentar conjuntamente 
desafios comuns, como a promoção da paz, 
segurança e prosperidade, assegurando 
simultaneamente uma frente comum 
perante as ameaças colocadas pelas 
alterações climáticas; destaca a 
importância que a América Latina tem para 
a União Europeia e apela para que se 
continue a considerar esta região como 
sendo do mais elevado interesse 
geoestratégico para a PESC, participando 
na promoção da democracia e dos direitos 
humanos da região e colaborando no 
desenvolvimento económico da mesma; 
salienta que o respeito pelo Estado de 
direito e um quadro político e jurídico 
estável, incluindo a luta contra a corrupção 
e a impunidade, bem como o progresso no 
sentido da democracia, o respeito pelos 
direitos humanos e a promoção das 
liberdades fundamentais, são pedras 
angulares para uma integração e 
cooperação mais profundas com os países 
da ALC; salienta a importância de 
impulsionar e completar a revisão dos 
acordos globais com o Chile e o México, 
bem como do Acordo de Associação 
UE-Mercosul, e sublinha que se trata de 

47. A este respeito, apela a uma 
cooperação direcionada e multifacetada 
com a região, apoiada por uma narrativa 
comum da UE, que promova estratégias 
que ajudem a enfrentar conjuntamente 
desafios comuns, como a promoção da paz, 
segurança e prosperidade, assegurando 
simultaneamente uma frente comum 
perante as ameaças colocadas pelas 
alterações climáticas; destaca a 
importância que a América Latina tem para 
a União Europeia e apela para que se 
continue a considerar esta região como 
sendo do mais elevado interesse 
geoestratégico para a PESC, participando 
na promoção da democracia e dos direitos 
humanos da região e colaborando no 
desenvolvimento económico da mesma; 
salienta que o respeito pelo Estado de 
direito e um quadro político e jurídico 
estável, incluindo a luta contra a corrupção 
e a impunidade, bem como o progresso no 
sentido da democracia, o respeito pelos 
direitos humanos e a promoção das 
liberdades fundamentais, são pedras 
angulares para uma integração e 
cooperação mais profundas com os países 
da ALC; manifesta a sua profunda 
preocupação com a falta de respeito pela 
democracia e pelo Estado de direito e com 
os ataques contra os líderes da oposição 
democraticamente eleitos, jornalistas, 
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importantes aliados e parceiros da UE; 
manifesta a sua profunda preocupação com 
a falta de respeito pela democracia e pelo 
Estado de direito e com os ataques contra 
os líderes da oposição democraticamente 
eleitos, jornalistas, estudantes e defensores 
dos direitos humanos, em particular os que 
trabalham em questões ambientais e os 
seus advogados; 

estudantes e defensores dos direitos 
humanos, em particular os que trabalham 
em questões ambientais e os seus 
advogados; 

Or. en
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Alteração 4
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0266/2020
David McAllister
Execução da Política Externa e de Segurança Comum – relatório anual 2020
(2020/2206(INI))

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Salienta o seu apoio à definição 
gradual e à promoção de uma política de 
defesa comum destinada a reforçar a PCSD 
e os seus objetivos e missões, tal como 
estabelecido nos Tratados, com vista a uma 
verdadeira união da defesa que reconheça 
a situação constitucional específica dos 
países neutros, baseada em objetivos 
estratégicos claros e orientada para a 
segurança humana e a paz sustentável; 
congratula-se, a este respeito, com a 
iniciativa tendente à adoção de Orientações 
Estratégicas em 2022; frisa a necessidade 
de fortalecer as relações UE-NATO, 
realçando a sua compatibilidade e a sua 
importância estratégica recíproca; insta os 
países europeus a investirem mais nas suas 
capacidades de defesa, a reequilibrarem as 
responsabilidades no âmbito da NATO e a 
tornarem-se um parceiro em pé de 
igualdade com os Estados Unidos; 
reconhece o contributo das missões e 
operações da PCSD para a paz, a segurança 
e a estabilidade internacional; saúda os 
progressos registados no sentido da criação 
do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz; 
insiste na necessidade de ir além das 
declarações e de agir, em particular 
dotando a UE de uma base industrial de 
defesa verdadeiramente europeia através de 
um fundo de defesa europeu com o 
orçamento necessário, e de assegurar uma 

57. Salienta o seu apoio à definição 
gradual e à promoção de uma política de 
defesa comum destinada a reforçar a PCSD 
e os seus objetivos e missões, tal como 
estabelecido nos Tratados, com vista ao 
estabelecimento de uma cooperação fiável 
e aprofundada em matéria de defesa que 
reconheça a situação constitucional 
específica dos países neutros, baseada em 
objetivos estratégicos claros e orientada 
para a segurança humana e a paz 
sustentável; congratula-se, a este respeito, 
com a iniciativa tendente à adoção de 
Orientações Estratégicas em 2022; frisa a 
necessidade de fortalecer as relações 
UE-NATO, realçando a sua 
compatibilidade e a sua importância 
estratégica recíproca; insta os países 
europeus a investirem mais nas suas 
capacidades de defesa, a reequilibrarem as 
responsabilidades no âmbito da NATO e a 
tornarem-se um parceiro em pé de 
igualdade com os Estados Unidos; 
reconhece o contributo das missões e 
operações da PCSD para a paz, a segurança 
e a estabilidade internacional; saúda os 
progressos registados no sentido da criação 
do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz; 
insiste na necessidade de ir além das 
declarações e de agir, em particular 
dotando a UE de uma base industrial de 
defesa verdadeiramente europeia através de 
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aplicação mais rápida e coerente da 
cooperação estruturada permanente, 
desenvolvendo a autonomia estratégica da 
UE, permitindo que a UE promova um 
mercado interno mais integrado para os 
produtos de defesa; salienta a importância 
da realização de consultas inclusivas com 
múltiplos intervenientes, com vista a 
promover uma cultura estratégica comum 
em matéria de segurança e defesa;

múltiplos projetos europeus de 
colaboração em matéria de defesa, nas 
áreas da investigação, desenvolvimento, 
aquisição e manutenção, que incluam a 
segurança do aprovisionamento, e de 
assegurar uma aplicação mais rápida e 
coerente da cooperação estruturada 
permanente, desenvolvendo uma PCSD 
plenamente operacional e de elevada 
fiabilidade, permitindo, assim, que a UE 
promova um mercado interno mais 
integrado para os produtos de defesa; 
salienta a importância da realização de 
consultas inclusivas com múltiplos 
intervenientes, com vista a promover uma 
cultura estratégica comum em matéria de 
segurança e defesa;

Or. en
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Alteração 5
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0266/2020
David McAllister
Execução da Política Externa e de Segurança Comum – relatório anual 2020
(2020/2206(INI))

Proposta de resolução
N.º 63

Proposta de resolução Alteração

63. Chama a atenção para as ameaças 
de médio e longo prazo a que a PESC terá 
de dar resposta no futuro, designadamente 
os riscos de segurança decorrentes dos 
regimes autoritários, os intervenientes não 
estatais, as alterações climáticas, as 
ciberameaças, os ataques nucleares, 
biológicos, radiológicos e químicos, as 
ameaças híbridas, incluindo a utilização 
mais ampla da inteligência artificial, as 
campanhas de desinformação, a corrida ao 
espaço e a sua militarização, bem como as 
tecnologias emergentes, o terrorismo e os 
fluxos migratórios não controlados, a 
juntar aos desafios geopolíticos já 
estabelecidos; salienta a necessidade de a 
UE fazer progressos na definição e 
reconhecimento das ameaças híbridas; 
exorta a UE a melhorar a sensibilização 
para estas ameaças e a construir uma 
capacidade de resistência comum; salienta 
que tais ameaças só podem ser combatidas 
através de uma ação coordenada e de um 
investimento oportuno e adequado na 
investigação e inovação europeias; 
congratula-se com a criação pelo 
Parlamento da Comissão Especial sobre 
Inteligência Artificial na Era Digital, como 
um fórum para abordar questões 
estratégicas relacionadas com a 
inteligência artificial; considera importante 
assegurar uma melhor ligação entre os 

63. Chama a atenção para as ameaças 
de médio e longo prazo a que a PESC terá 
de dar resposta no futuro, designadamente 
os riscos de segurança decorrentes dos 
regimes autoritários, os intervenientes não 
estatais, as alterações climáticas, as 
ciberameaças, os ataques nucleares, 
biológicos, radiológicos e químicos, as 
ameaças híbridas, incluindo a utilização 
mais ampla da inteligência artificial, as 
campanhas de desinformação, a corrida ao 
espaço e a sua militarização, bem como as 
tecnologias emergentes, o populismo e o 
terrorismo, a juntar aos desafios 
geopolíticos já estabelecidos; salienta a 
necessidade de a UE fazer progressos na 
definição e reconhecimento das ameaças 
híbridas; exorta a UE a melhorar a 
sensibilização para estas ameaças e a 
construir uma capacidade de resistência 
comum; salienta que tais ameaças só 
podem ser combatidas através de uma ação 
coordenada e de um investimento oportuno 
e adequado na investigação e inovação 
europeias; congratula-se com a criação 
pelo Parlamento da Comissão Especial 
sobre Inteligência Artificial na Era Digital, 
como um fórum para abordar questões 
estratégicas relacionadas com a 
inteligência artificial; considera importante 
assegurar uma melhor ligação entre os 
aspetos internos e externos das políticas da 
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aspetos internos e externos das políticas da 
UE, a fim de garantir que as políticas da 
UE tenham uma ação consentânea com os 
objetivos da PESC, incluindo a política 
energética da UE;

UE, a fim de garantir que as políticas da 
UE tenham uma ação consentânea com os 
objetivos da PESC, incluindo a política 
energética da UE;

Or. en


