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Alteração 7
Isabel Santos, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
em nome do Grupo S&D

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 14

Proposta de resolução Alteração

14. Insiste na rápida adoção e 
aplicação de um sólido mecanismo de 
sanções específicas da UE em matéria de 
direitos humanos (lei da UE equiparável à 
Lei Magnitsky) que inclua a proibição da 
concessão de vistos e o congelamento de 
bens; salienta que um mecanismo de 
sanções deste tipo deve igualmente visar 
crimes de corrupção, assim como o tráfico 
de seres humanos e a violência sexual e de 
género; sublinha que o regime de sanções 
deverá incluir um mecanismo de execução 
eficaz, que assegure o cumprimento por 
parte de todos os Estados-Membros;

14. Saúda a adoção e insiste na rápida 
aplicação do regime global de sanções da 
UE em matéria de direitos humanos, que 
inclui a proibição da concessão de vistos e 
o congelamento de bens; salienta que um 
mecanismo de sanções deste tipo deve 
igualmente visar crimes de corrupção, 
assim como o tráfico de seres humanos e a 
violência sexual e de género; sublinha que 
o regime de sanções deverá incluir um 
mecanismo de execução eficaz, que 
assegure o cumprimento por parte de todos 
os Estados-Membros;
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Alteração 8
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
em nome do Grupo S&D

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 38

Proposta de resolução Alteração

38. Sublinha que é essencial e do 
interesse mútuo da UE e do Reino Unido, 
amplificado pelos seus princípios e valores 
comuns e pela sua proximidade geográfica 
e cooperação estratégica partilhada de 
longa data, chegar a acordo sobre respostas 
comuns para enfrentar os desafios da 
política externa, de segurança e de defesa 
com base nos princípios do 
multilateralismo, da resolução de conflitos, 
através do diálogo e da diplomacia, e do 
direito internacional, tendo em conta que a 
maioria das ameaças internacionais afeta 
ambos os lados com a mesma intensidade; 
salienta a importância de alcançar um 
acordo positivo para as futuras relações 
entre a UE e o Reino Unido, que proteja 
os interesses da UE;

38. Sublinha que é essencial e do 
interesse mútuo da UE e do Reino Unido, 
amplificado pelos seus princípios e valores 
comuns e pela sua proximidade geográfica 
e cooperação estratégica partilhada de 
longa data, chegar a acordo sobre respostas 
comuns para enfrentar os desafios da 
política externa, de segurança e de defesa 
com base nos princípios do 
multilateralismo, da resolução de conflitos, 
através do diálogo e da diplomacia, e do 
direito internacional, tendo em conta que a 
maioria das ameaças internacionais afeta 
ambos os lados com a mesma intensidade;
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Alteração 9
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
em nome do Grupo S&D

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 41-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

41-A. Condena com a maior veemência o 
ataque violento ao Congresso dos EUA 
por apoiantes do Presidente Donald 
Trump, incitados pelas suas teorias da 
conspiração e alegações infundadas de 
manipulação das eleições presidenciais de 
3 de novembro de 2020; espera que os 
EUA garantam um processo de 
transferência pacífica do poder para o 
Presidente eleito Joseph Biden e a 
Vice-Presidente eleita Kamala Harris; 
manifesta-se alarmado com o aumento do 
populismo e do extremismo nos dois lados 
do Atlântico e salienta a necessidade 
urgente de defender a democracia, os 
direitos humanos e o Estado de direito a 
nível mundial;
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Alteração 10
Raphaël Glucksmann, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
em nome do Grupo S&D

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 52

Proposta de resolução Alteração

52. solicita à Comissão, ao Conselho e 
ao VP/AR que continuem a comunicar à 
República Popular da China que a UE não 
tolerará as suas contínuas violações dos 
direitos humanos em Hong Kong, no 
Tibete e em Xinjang, nem o seu tratamento 
das pessoas pertencentes a minorias, e que 
desempenhem, a nível internacional, um 
papel determinante no que se refere à 
salvaguarda da autonomia de Hong Kong; 
condena a violação do modelo «um país, 
dois sistemas» pela adoção da Lei de 
Segurança Nacional na China, que mina 
seriamente o elevado grau de autonomia de 
Hong-Kong e tem efeitos prejudiciais na 
independência do poder judicial e na 
liberdade de expressão em Hong Kong; 
manifesta a sua preocupação com o 
impacto da imposição da Lei de Segurança 
Nacional em Hong Kong sobre as relações 
entre a China e Taiwan; sublinha que a 
contínua diminuição da autonomia de 
Hong Kong por parte de Pequim não só vai 
contra as obrigações da China ao abrigo de 
tratados bilaterais e do direito 
internacional, como também põe em causa 
o papel de Pequim como parceiro credível; 
observa que o Parlamento terá em conta as 
violações dos direitos humanos na China 
continental e em Hong Kong quando lhe 
for solicitado que aprove um acordo global 
sobre investimento e quaisquer futuros 

52. Solicita à Comissão, ao Conselho e 
ao VP/AR que continuem a comunicar à 
República Popular da China que a UE não 
tolerará as suas contínuas violações dos 
direitos humanos em Hong Kong, no 
Tibete e em Xinjang, nem o seu tratamento 
das pessoas pertencentes a minorias, e que 
desempenhem, a nível internacional, um 
papel determinante no que se refere à 
salvaguarda da autonomia de Hong Kong; 
condena a violação do modelo «um país, 
dois sistemas» pela adoção da Lei de 
Segurança Nacional na China, que mina 
seriamente o elevado grau de autonomia de 
Hong-Kong e tem efeitos prejudiciais na 
independência do poder judicial e na 
liberdade de expressão em Hong Kong; 
manifesta a sua preocupação com o 
impacto da imposição da Lei de Segurança 
Nacional em Hong Kong sobre as relações 
entre a China e Taiwan; sublinha que a 
contínua diminuição da autonomia de 
Hong Kong por parte de Pequim não só vai 
contra as obrigações da China ao abrigo de 
tratados bilaterais e do direito 
internacional, como também põe em causa 
o papel de Pequim como parceiro credível; 
observa que o Parlamento terá em conta as 
violações dos direitos humanos na China 
continental e em Hong Kong quando lhe 
for solicitado que aprove um acordo global 
sobre investimento e quaisquer futuros 
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acordos comerciais com a China; incentiva 
os Estados-Membros a aplicarem o pacote 
de medidas acordado pelo Conselho 
«Negócios Estrangeiros» em 28 de julho de 
2020, bem como a resolução do 
Parlamento de 19 de junho de 20201; 
solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que condenem 
ativamente a perseguição brutal dos 
uigures em Xinjang, bem como de outros 
grupos étnicos e religiosos minoritários, 
nomeadamente cristãos e tibetanos;

acordos comerciais com a China; incentiva 
os Estados-Membros a aplicarem o pacote 
de medidas acordado pelo Conselho 
«Negócios Estrangeiros» em 28 de julho de 
2020, bem como a resolução do 
Parlamento de 19 de junho de 20201; 
solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que condenem 
ativamente a perseguição brutal dos 
uigures em Xinjang, bem como de outros 
grupos étnicos e religiosos minoritários, 
nomeadamente cristãos e tibetanos; insta 
os Estados-Membros e o VP/AR a 
adotarem sanções ao abrigo do regime 
global de sanções da UE em matéria de 
direitos humanos contra os funcionários 
chineses e as entidades estatais 
responsáveis pela organização da política 
de detenção em massa de uigures e de 
trabalho forçado na China;

_______________________ _______________________
1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0174. 1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0174.
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