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Alteração 22
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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 2

Proposta de resolução Alteração

2. Preconiza e defende o papel da UE 
como parceiro fiável em todo o mundo, 
«parceiro de eleição» para terceiros, 
mediador honesto e de princípios, sem ser 
dogmático, e ator de referência para a 
resolução e mediação de conflitos, que 
promove a diplomacia e o diálogo como 
via prioritária para desempenhar um 
papel construtivo nos conflitos mundiais, 
enquanto principal impulsionador do 
desenvolvimento sustentável e 
contribuinte fundamental para o quadro 
multilateral, mas também enquanto ator 
global pronto a atuar de forma autónoma 
e determinada, quando necessário, para 
defender os próprios valores e interesses 
da UE, que assume responsabilidades 
garantindo a sua própria segurança e 
promovendo a paz e a estabilidade 
internacionais, com base nos princípios e 
valores da Carta das Nações Unidas, tal 
como consagrados no direito 
internacional, e no respeito da ordem 
internacional baseada em regras; 
considera que a criatividade, uma atitude 
mais pró-ativa e mais unidade e 
solidariedade entre os Estados Membros, 
bem como o empenho e os recursos dos 
Estados Membros, são elementos 
necessários para aumentar a influência da 
UE a nível mundial e promover o seu 
modelo de poder positivo e o seu papel 

2. Recorda que não é da competência 
da UE assegurar a paz e a estabilidade 
internacionais, o assegurar das quais é 
antes um mandato atribuído pelos países à 
ONU, em conformidade com a Carta das 
Nações Unidas; considera que não existe 
uma base jurídica para aumentar a 
influência da UE a nível mundial ou para 
promover o seu modelo de poder 
«positivo»; 
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responsável na governação global, 
permitindo lhe também assumir a sua 
responsabilidade estratégica na sua 
vizinhança imediata;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/23

Alteração 23
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que a crescente 
instabilidade do mundo, o crescente 
ambiente de confrontação, a erosão do 
multilateralismo e a subida do 
autoritarismo, bem como o aumento de 
desafios globais multifacetados, 
designadamente o clima de conflito cada 
vez mais vincado, que redunda na 
continuação ou, em certos casos, na 
retomada de conflitos armados, incluindo 
nas fronteiras orientais e meridionais do 
continente europeu, o terrorismo, as 
alterações climáticas e o aumento das 
ameaças para os recursos naturais, os 
fluxos migratórios não controlados, os 
riscos relacionados com a saúde, as 
ameaças híbridas, tais como campanhas de 
desinformação, medidas ativas e 
ciberataques, entre outras, devem levar a 
UE a desenvolver a sua autonomia 
estratégica enquanto reforça, 
paralelamente, a cooperação com os seus 
aliados;  destaca a importância para a 
União de, neste contexto, estabelecer uma 
cooperação mais estratégica com países 
terceiros, assente na confiança e no 
benefício mútuo, e de criar alianças com 
democracias que partilham as mesmas 
ideias, incluindo do hemisfério sul, assim 
como coligações ad hoc com outros 
parceiros que partilham as mesmas ideias, 

3. Salienta que a crescente 
instabilidade do mundo e o aumento de 
desafios globais sem precedentes, 
nomeadamente os conflitos armados 
alimentados por países como a Turquia, o 
terrorismo, os fluxos migratórios não 
controlados, os riscos relacionados com a 
saúde, as ameaças híbridas e os 
ciberataques, não devem levar a UE a 
desenvolver a sua autonomia estratégica, 
mas levar antes a UE e os 
Estados-Membros a estabelecerem 
alianças mais estratégicas com 
democracias que partilham as mesmas 
ideias e a criarem coligações ad hoc com 
outros parceiros, se necessário; 
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se necessário; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/24

Alteração 24
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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 5

Proposta de resolução Alteração

5. Manifesta a sua preocupação com 
as campanhas de desinformação, numa 
escala sem precedentes, patrocinadas por 
intervenientes estatais e não estatais, com 
efeitos devastadores nas sociedades, 
incluindo na vizinhança europeia e, 
particularmente, nos Balcãs Ocidentais; 
condena a manipulação da informação e 
a sua utilização como arma, 
designadamente por parte de 
intervenientes estatais e subestatais com 
intenções menos boas, bem como de 
plataformas e organizações utilizadas por 
países terceiros autoritários para 
financiar e influenciar, direta ou 
indiretamente, os partidos e intervenientes 
políticos da Europa; congratula-se com a 
tão necessária resposta das instituições da 
UE a este novo desafio, como a criação de 
uma nova comissão especial no 
Parlamento centrada na ingerência 
estrangeira nos processos democráticos na 
UE, incluindo a desinformação, e com a 
aprovação da decisão do Conselho 
relativa a medidas restritivas contra os 
ciberataques que constituem uma ameaça 
para a União ou os seus 
Estados-Membros5;; salienta a 
necessidade de uma resposta que não 
limite os direitos e as liberdades 
fundamentais; salienta a importância de 

5. Manifesta a sua preocupação com a 
abordagem adotada para combater a 
alegada ingerência estrangeira e a 
desinformação; considera que a liberdade 
de expressão deve ser respeitada e adverte 
que, na sua luta contra a alegada 
desinformação, a UE deve estar atenta, a 
fim de não se tornar uma máquina de 
contrapropaganda ou um autoproclamado 
Ministério da Verdade;
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uma comunicação estratégica eficaz por 
parte da UE e saúda o reforço do grupo 
de trabalho Stratcom no seio do Serviço 
Europeu para a Ação Externa (SEAE) e 
os seus esforços na identificação e 
supressão de campanhas de 
desinformação; salienta a necessidade de 
a UE consolidar as suas capacidades para 
combater de forma pró-ativa as notícias 
falsas e a desinformação, enquanto 
ameaça à democracia, e de melhorar a 
sua cultura de segurança, a fim de 
proteger melhor as suas redes de 
informação e comunicação; insta a UE a 
assumir um papel de liderança na 
promoção de um quadro coletivo de 
autodefesa e de cooperação contra 
ameaças híbridas e a influência maligna 
dos regimes autoritários, em particular na 
governação democrática e na iniciativa 
privada à escala mundial; frisa, portanto, 
a necessidade de a UE fortalecer as suas 
alianças com outros intervenientes 
democráticos globais, com vista a 
enfrentar estas ameaças à escala mundial, 
incluindo por intermédio de instituições 
multilaterais reformadas e mais 
resilientes;
___________________
5  Decisão (PESC) 2019/797 do Conselho, 
de 17 de maio de 2019, relativa a medidas 
restritivas contra os ciberataques que 
constituem uma ameaça para a União ou 
os seus Estados-Membros. JO L 129I de 
17.5.2019, p. 13.

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/25

Alteração 25
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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 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. Insta os Estados-Membros a 
oporem-se a qualquer passagem da 
votação por unanimidade para a votação 
por maioria qualificada em qualquer 
domínio da PESC, dado que esta 
passagem comprometeria de modo 
irreparável e irreversível a soberania dos 
Estados-Membros;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/26

Alteração 26
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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 16

Proposta de resolução Alteração

16. Apoia um debate à escala da UE 
destinado a ponderar novos modelos de 
cooperação, por exemplo um Conselho 
Europeu de Segurança, dado que é mais 
que tempo de estabelecer formalmente os 
modelos e as instituições eficazes para 
melhorar a coerência e a influência da 
política externa e de segurança da UE; 
considera que esta ideia deve ser discutida 
no âmbito da Conferência sobre o Futuro 
da Europa e, adicionalmente, reitera o 
seu apelo à criação de um Conselho dos 
Ministros da Defesa; 

Suprimido

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/27

Alteração 27
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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 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 atual composição e 
funcionamento do Conselho de 
Segurança, em especial os seus membros 
permanentes, são a melhor garantia de 
estabilidade e de equilíbrio no seio desta 
organização internacional; opõe-se à 
atribuição de um lugar no Conselho de 
Segurança à União Europeia;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/28

Alteração 28
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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 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 cessar 
com urgência e permanentemente todas as 
negociações de adesão com a Turquia e 
deve, sem demora, parar todos os 
financiamentos à Turquia, dado que esta 
não é um país europeu e tem preterido 
repetidamente os princípios e os valores 
europeus, 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;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/29

Alteração 29
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ID

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 64

Proposta de resolução Alteração

64. Sublinha a necessidade de 
desenvolver uma dimensão coerente da 
PESC relacionada com a política 
climática, uma vez que as alterações 
climáticas desempenham cada vez mais o 
papel de desestabilizador económico, 
social e político e de multiplicador de 
riscos;

Suprimido

Or. en


