
AM\1222220PT.docx PE662.814v01-00

PT Unida na diversidade PT

13.1.2021 A9-0266/11

Alteração 11
David McAllister
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.° 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. Acolhe com agrado a adoção de 
um novo regime global de sanções da UE 
em matéria de direitos humanos (lei da UE 
equiparável à Lei Magnitsky) que permita 
à UE impor sanções específicas aos 
responsáveis por graves violações e 
abusos dos direitos humanos em todo o 
mundo; recomenda que o âmbito de 
aplicação do regime de sanções seja 
alargado no futuro, de modo a incluir 
atos de corrupção;
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13.1.2021 A9-0266/12

Alteração 12
David McAllister
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.° 25

Proposta de resolução Alteração

25. Insta a UE a reconhecer as 
especificidades de cada um dos países do 
sul do Mediterrâneo nas suas políticas para 
a região; convida a UE a reforçar a 
cooperação com intervenientes regionais 
como a Liga Árabe, a União Africana e a 
União para o Mediterrâneo e a apoiar 
ativamente a cooperação intrarregional 
entre os países da vizinhança meridional, 
como instrumento indispensável para a 
segurança e o desenvolvimento económico 
sustentável; sublinha a necessidade de 
reforçar as relações da União com os países 
do norte de África; lamenta que, 25 anos 
após o início do denominado «processo de 
Barcelona», ainda não se tenha criado um 
espaço de prosperidade, estabilidade e 
liberdade partilhadas com os países 
mediterrânicos da vizinhança meridional; 
apoia plenamente o processo de Berlim e 
saúda todas as iniciativas da ONU que 
visam uma solução política abrangente 
para a crise na Líbia; 

25. Acolhe com agrado a próxima 
comunicação conjunta da Comissão e do 
Alto Representante sobre uma parceria 
renovada com a vizinhança meridional; 
insta a UE a reconhecer as especificidades 
de cada um dos países do sul do 
Mediterrâneo nas suas políticas para a 
região; convida a UE a reforçar a 
cooperação com intervenientes regionais 
como a Liga Árabe, a União Africana e a 
União para o Mediterrâneo e a apoiar 
ativamente a cooperação intrarregional 
entre os países da vizinhança meridional, 
como instrumento indispensável para a 
segurança e o desenvolvimento económico 
sustentável; sublinha a necessidade de 
reforçar as relações da União com os países 
do norte de África; lamenta que, 25 anos 
após o início do denominado «processo de 
Barcelona», ainda não se tenha criado um 
espaço de prosperidade, estabilidade e 
liberdade partilhadas com os países 
mediterrânicos da vizinhança meridional; 
apoia plenamente o processo de Berlim e 
saúda todas as iniciativas da ONU que 
visam uma solução política abrangente 
para a crise na Líbia; 
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13.1.2021 A9-0266/13

Alteração 13
David McAllister
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.° 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; 
saúda a conclusão do Acordo de 
Comércio e Cooperação UE-Reino Unido, 
que proporciona clareza e segurança aos 
cidadãos e às empresas de ambas as 
partes; salienta que está atualmente a 
examinar o acordo e que tenciona 
acompanhar de perto a aplicação do 
acordo UE-Reino Unido em todos os seus 
pormenores; 
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13.1.2021 A9-0266/14

Alteração 14
David McAllister
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.° 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; salienta a importância de 
impulsionar e completar a revisão e 
ratificação dos acordos globais com o 
Chile e o México, bem como do Acordo de 
Associação UE-Mercosul, e sublinha que 
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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; 

se trata de 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; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/15

Alteração 15
David McAllister
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.° 56

Proposta de resolução Alteração

56. Lamenta que a Comissão não 
tenha incluído o Ártico no seu programa 
de trabalho para 2020; reconhece, no 
entanto, que abriu uma consulta pública, 
com o objetivo de obter contributos sobre 
os pontos fortes e fracos da política 
existente, com vista à possível preparação 
de uma abordagem atualizada; considera 
necessário que a UE desenvolva uma 
estratégia para o Ártico;

56. Acolhe favoravelmente a inclusão 
de uma comunicação conjunta sobre o 
Ártico no programa de trabalho da 
Comissão para 2021; considera necessário 
que a UE desenvolva uma estratégia para o 
Ártico;

Or. en


