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13.1.2021 A9-0266/16

Alteração 16
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
em nome do Grupo ECR

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.° 9

Proposta de resolução Alteração

9. Reitera o seu apelo a uma revisão 
da Estratégia Global da UE, a fim de retirar 
ensinamentos da nova dinâmica 
geopolítica, das atuais ameaças, incluindo a 
pandemia de COVID-19, e dos futuros 
desafios previstos e de reavaliar os 
objetivos e os meios da PESC; sublinha 
que, paralelamente ao desenvolvimento da 
sua cooperação com os parceiros e aliados 
internacionais, a UE deve acelerar a 
tomada de decisões em matéria de 
negócios estrangeiros e a sua capacidade 
de trabalhar com parceiros com as mesmas 
ideias, reforçando ao mesmo tempo o 
multilateralismo e a sua capacidade 
estratégica de ação, também de forma 
autónoma, se necessário; salienta que a UE 
tem a responsabilidade de construir a sua 
autonomia estratégica em questões de 
diplomacia comum, segurança e defesa e 
em matérias económicas, comerciais e de 
saúde, com vista a dar resposta aos 
desafios comuns na defesa dos seus 
interesses, normas e valores no mundo pós 
pandemia; reitera, por conseguinte, a 
necessidade de os países europeus 
manterem a respetiva capacidade de decidir 
e agir por si próprios; exorta os Estados-
Membros a transporem e aplicarem 
rapidamente o novo regulamento, a fim de 
estabelecer mecanismos de rastreio dos 
investimentos estrangeiros em setores 
críticos; incentiva os Estados-Membros da 

9. Reitera o seu apelo a uma revisão 
da Estratégia Global da UE, a fim de retirar 
ensinamentos da nova dinâmica 
geopolítica, das atuais ameaças, incluindo a 
pandemia de COVID-19, e dos futuros 
desafios previstos e de reavaliar os 
objetivos e os meios da PESC; sublinha 
que, paralelamente ao desenvolvimento da 
sua cooperação com os parceiros e aliados 
internacionais, a UE deve acelerar a 
tomada de decisões em matéria de 
negócios estrangeiros e a sua capacidade 
de trabalhar com parceiros com as mesmas 
ideias, reforçando ao mesmo tempo o 
multilateralismo e a sua capacidade 
estratégica de ação, também de forma 
autónoma, se necessário; salienta que a UE 
e os seus Estados-membros devem 
centrar-se em questões de diplomacia 
comum, segurança e defesa e em matérias 
económicas, comerciais e de saúde, com 
vista a dar resposta aos desafios comuns na 
defesa dos seus interesses, normas e 
valores no mundo pós pandemia; reitera, 
por conseguinte, a necessidade de os países 
europeus manterem a respetiva capacidade 
de decidir e agir por si próprios; exorta os 
Estados-Membros a transporem e 
aplicarem rapidamente o novo 
regulamento, a fim de estabelecer 
mecanismos de rastreio dos investimentos 
estrangeiros em setores críticos; incentiva 
os Estados-Membros da UE a criarem um 
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UE a criarem um novo fórum para a 
cooperação multilateral, aproveitando o 
legado do Comité de Coordenação para o 
Controlo Estratégico Multilateral das 
Exportações, a fim de monitorizar e 
controlar a exportação de tecnologias, os 
fluxos comerciais e os investimentos 
sensíveis em países que constituem motivo 
de preocupação;

novo fórum para a cooperação multilateral, 
aproveitando o legado do Comité de 
Coordenação para o Controlo Estratégico 
Multilateral das Exportações, a fim de 
monitorizar e controlar a exportação de 
tecnologias, os fluxos comerciais e os 
investimentos sensíveis em países que 
constituem motivo de preocupação;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/17

Alteração 17
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
em nome do Grupo ECR

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.° 13

Proposta de resolução Alteração

13. Lamenta a falta de progressos na 
melhoria do processo de tomada de decisão 
no que respeita às questões do domínio da 
PESC, que afeta a eficiência, a rapidez e a 
credibilidade da ação e da tomada de 
decisões da UE a nível internacional; insta 
os Estados-Membros a darem 
urgentemente início ao debate sobre a 
possibilidade de passar da votação por 
unanimidade para a votação por maioria 
qualificada pelo menos em determinados 
domínios da PESC, designadamente 
questões relacionadas com os direitos 
humanos e sanções, como meio concreto 
de reforçar a influência da UE na cena 
mundial;

13. Lamenta a falta de progressos na 
melhoria do processo de tomada de decisão 
no que respeita às questões do domínio da 
PESC, que afeta a eficiência, a rapidez e a 
credibilidade da ação e da tomada de 
decisões da UE a nível internacional; 
sublinha que a unanimidade em questões 
do domínio da PESC reforça a 
solidariedade dentro da UE e confere um 
mandato mais forte às suas ações a nível 
mundial;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/18

Alteração 18
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
em nome do Grupo ECR

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.° 23

Proposta de resolução Alteração

23. Destaca a importância do 
compromisso da UE de apoiar a soberania, 
independência e integridade territorial dos 
seus parceiros dentro das respetivas 
fronteiras reconhecidas 
internacionalmente; manifesta a sua 
preocupação com a proliferação de zonas 
de conflitos ativos na vizinhança imediata 
da UE, bem como conflitos pendentes e a 
ocupação de facto pela Federação da 
Rússia de territórios pertencentes a Estados 
soberanos; reitera a sua condenação das 
políticas agressivas da Rússia em relação à 
Ucrânia, o seu papel negativo em vários 
conflitos pendentes e a sua pressão contra 
alguns dos seus vizinhos imediatos da UE, 
a somar às suas violações dos direitos dos 
tártaros da Crimeia, ao seu bloqueio do 
mar de Azov, a sua apreensão constante 
das jazidas de gás da Ucrânia no mar 
Negro, e a sua violação da integridade 
territorial da Geórgia e da Moldávia; 
permanece totalmente empenhado na 
política de não-reconhecimento da 
anexação ilegal da Crimeia; insta a Rússia 
a assumir a sua responsabilidade, a usar a 
sua influência sobre os separatistas por si 
apoiados e a aplicar plenamente os seus 
compromissos ao abrigo dos acordos de 
Minsk; frisa a necessidade de a UE reforçar 
a sua ação com vista a uma resolução 

23. Destaca a importância do 
compromisso da UE de apoiar a soberania, 
independência e integridade territorial dos 
seus parceiros dentro das respetivas 
fronteiras reconhecidas 
internacionalmente; manifesta a sua 
preocupação com a proliferação de zonas 
de conflitos ativos na vizinhança imediata 
da UE, bem como conflitos pendentes e a 
ocupação de facto pela Federação da 
Rússia de territórios pertencentes a Estados 
soberanos; reitera a sua condenação das 
políticas agressivas da Rússia em relação à 
Ucrânia, o seu papel negativo em vários 
conflitos pendentes e a sua pressão contra 
alguns dos seus vizinhos imediatos da UE, 
a somar às suas violações dos direitos dos 
tártaros da Crimeia, ao seu bloqueio do 
mar de Azov, a sua apreensão constante 
das jazidas de gás da Ucrânia no mar 
Negro, e a sua violação da integridade 
territorial da Geórgia e da Moldávia; 
permanece totalmente empenhado na 
política de não-reconhecimento da 
anexação ilegal da Crimeia; insta a Rússia 
a assumir a sua responsabilidade, a usar a 
sua influência sobre os separatistas por si 
apoiados e a aplicar plenamente os seus 
compromissos ao abrigo dos acordos de 
Minsk; frisa a necessidade de a UE reforçar 
a sua ação com vista a uma resolução 
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pacífica dos chamados «conflitos 
pendentes», encetando também um diálogo 
com os países terceiros envolvidos, por 
forma a promover ativamente soluções 
baseadas nas normas e princípios do direito 
internacional, na Carta das Nações Unidas 
e na Ata Final de Helsínquia de 1975 da 
OSCE e a aumentar o apoio aos civis 
afetados por conflitos, aos deslocados 
internos e aos refugiados; 

pacífica dos chamados «conflitos 
pendentes», encetando também um diálogo 
com os países terceiros envolvidos, por 
forma a promover ativamente soluções 
baseadas nas normas e princípios do direito 
internacional, na Carta das Nações Unidas 
e na Ata Final de Helsínquia de 1975 da 
OSCE e a aumentar o apoio aos civis 
afetados por conflitos, aos deslocados 
internos e aos refugiados; exige, do mesmo 
modo, que a Federação da Rússia ponha 
termo à ocupação dos territórios 
georgianos da Abcásia e da região de 
Tskhinvali/Ossétia do Sul e que cesse a 
integração de facto de ambos os 
territórios na administração russa;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/19

Alteração 19
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
em nome do Grupo ECR

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.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 25-A. Sublinha que a UE deve dedicar 
mais atenção ao conflito em curso na 
Síria e envidar esforços no sentido de 
levar a julgamento os membros do regime 
sírio e os seus aliados, nomeadamente da 
Rússia e do Irão, responsáveis por 
numerosos crimes de guerra cometidos 
desde 2011; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/20

Alteração 20
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
em nome do Grupo ECR

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.° 32

Proposta de resolução Alteração

32. Considera que a UE deve definir 
com urgência uma melhor estratégia 
geopolítica e global para as suas relações 
de curto, médio e longo prazo com a 
Turquia, nomeadamente à luz do contínuo 
recuo democrático e da crescente 
assertividade da política externa da 
Turquia, que tem contribuído para a 
escalada das tensões e causado um 
impacto desestabilizador que ameaça a paz 
regional e a estabilidade no Mediterrâneo 
Oriental, no Médio Oriente e no Cáucaso 
Meridional, e do seu papel nos conflitos na 
Síria, no Iraque, na Líbia e no Alto 
Carabaque;

32. Considera que a UE deve definir 
com urgência uma melhor estratégia 
geopolítica e global para as suas relações 
de curto, médio e longo prazo com a 
Turquia, nomeadamente à luz do contínuo 
recuo democrático e da crescente 
assertividade da política externa da 
Turquia, que contribui, por vezes, para a 
escalada das tensões e causa um impacto 
desestabilizador que ameaça a paz regional 
e a estabilidade no Mediterrâneo Oriental, 
no Médio Oriente e no Cáucaso 
Meridional, e do papel da Turquia nos 
conflitos na Síria, no Iraque, na Líbia e no 
Alto Carabaque, tendo em conta o seu 
papel de importante parceiro regional e 
aliado da NATO e a rivalidade crescente 
entre a Turquia e a Rússia na região;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/21

Alteração 21
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
em nome do Grupo ECR

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.° 30

Proposta de resolução Alteração

30. insta a França, a Alemanha e o 
Reino Unido, na qualidade de signatários 
do PACG, bem como a UE e os seus 
Estados-Membros, a reforçarem a sua 
unidade, dissuasão e resiliência contra 
sanções secundárias de países terceiros e a 
aplicarem medidas para salvaguardar os 
legítimos interesses da UE, nomeadamente 
através da plena operacionalização do 
Instrumento de Apoio às Trocas 
Comerciais (INSTEX); rejeita a 
reimposição unilateral e extraterritorial de 
sanções pelos EUA na sequência da sua 
retirada do PACG, uma vez que prejudica 
os legítimos interesses económicos e de 
política externa da UE, nomeadamente ao 
dificultar o comércio humanitário com o 
Irão em plena época de pandemia de 
COVID-19; exorta os EUA a aderirem 
incondicionalmente ao PACG, o que 
deverá ser acompanhado por um apelo ao 
Irão para que regresse ao pleno 
cumprimento dos seus compromissos ao 
abrigo do acordo;

30. insta a França, a Alemanha e o 
Reino Unido, na qualidade de signatários 
do PACG, bem como a UE e os seus 
Estados-Membros, a reforçarem a sua 
unidade, dissuasão e resiliência contra 
sanções secundárias de países terceiros e a 
aplicarem medidas para salvaguardar os 
legítimos interesses da UE, nomeadamente 
através da plena operacionalização do 
Instrumento de Apoio às Trocas 
Comerciais (INSTEX); rejeita a 
reimposição unilateral e extraterritorial de 
sanções pelos EUA na sequência da sua 
retirada do PACG, uma vez que prejudica 
os legítimos interesses económicos e de 
política externa da UE, nomeadamente ao 
dificultar o comércio humanitário com o 
Irão em plena época de pandemia de 
COVID-19; exorta os EUA a aderirem 
incondicionalmente ao PACG, o que 
deverá ser acompanhado por um apelo ao 
Irão para que regresse ao pleno 
cumprimento dos seus compromissos ao 
abrigo do acordo; condena, a este respeito, 
a decisão do Irão de começar a enriquecer 
urânio a 20 %, o que constitui uma 
violação direta e grave do acordo nuclear;

Or. en
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