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29.9.2021 A9-0250/1

Alteração 1
Tonino Picula, relator

Relatório A9-0250/2021
Tonino Picula
O futuro das relações UE-EUA
(2021/2038(INI))

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que, ao prosseguir e 
aprofundar a cooperação transatlântica, a 
UE deve procurar estabelecer parcerias de 
liderança com os EUA, centradas na 
prossecução de interesses comuns; que a 
UE deve também promover a sua 
autonomia estratégica em matéria de defesa 
e de relações económicas como meio de 
reforçar a ligação transatlântica e 
aumentar a influência conjunta da UE e 
dos EUA na cena mundial, mas também 
com vista a aumentar a sua capacidade para 
assumir uma maior responsabilidade na 
resposta aos principais desafios mundiais e 
regionais e decidir e, se necessário, agir de 
forma autónoma em assuntos externos e de 
segurança e defesa;

F. Considerando que, ao prosseguir e 
aprofundar a cooperação transatlântica, a 
UE deve procurar estabelecer parcerias de 
liderança com os EUA, centradas na 
prossecução de interesses comuns; que a 
UE deve também promover a sua 
autonomia estratégica em matéria de defesa 
e de relações económicas como meio de 
atender aos seus próprios interesses 
diplomáticos, de segurança e económicos 
legítimos, mas também com vista a 
reforçar a influência conjunta da UE e dos 
EUA na cena mundial, mas também com 
vista a aumentar a sua capacidade para 
assumir uma maior responsabilidade na 
resposta aos principais desafios mundiais e 
regionais e decidir e, se necessário, agir de 
forma autónoma em assuntos externos e de 
segurança e defesa;

Or. en
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Alteração 2
Tonino Picula, relator

Relatório A9-0250/2021
Tonino Picula
O futuro das relações UE-EUA
(2021/2038(INI))

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reitera o seu apoio à forte 
cooperação, parceria e amizade 
transatlântica UE-EUA, que; nos últimos 
70 anos; contribuiu para o êxito do 
desenvolvimento, da prosperidade e da 
integração da Europa e constitui a base 
para a sua estabilidade e segurança desde o 
fim da Segunda Guerra Mundial; salienta 
que a relação da UE com os EUA assenta 
em valores comuns e no respeito pelo 
Direito internacional; recorda que os 
sistemas políticos dos EUA e da UE se 
baseiam em princípios democráticos, no 
Estado de Direito e no respeito pelas 
liberdades fundamentais; está convicto de 
que, através da cooperação transatlântica, 
podemos contribuir da melhor forma para 
uma solução pacífica, sustentável e 
construtiva para os desafios globais e 
regionais existentes, nomeadamente 
visando uma reconstrução da economia 
sustentável e respeitadora do ambiente, 
inclusive a neutralidade carbónica até 
2050, e superando a injustiça regional, 
social, racial e de género; insiste na 
necessidade de basear a nova parceria 
transatlântica na igualdade entre todos os 
parceiros; salienta, paralelamente, que a 
autonomia estratégica não pode ser 
alcançada sem uma melhoria qualitativa na 
execução das prioridades e dos princípios 
da política externa da UE, nem sem uma 
parceria e cooperação ambiciosas com os 

2. Reitera o seu apoio à forte 
cooperação, parceria e amizade 
transatlântica UE-EUA, que; nos últimos 
70 anos; contribuiu para o êxito do 
desenvolvimento, da prosperidade e da 
integração da Europa e constitui a base 
para a sua estabilidade e segurança desde o 
fim da Segunda Guerra Mundial; salienta 
que a relação da UE com os EUA assenta 
em valores comuns e no respeito pelo 
Direito internacional; recorda que os 
sistemas políticos dos EUA e da UE se 
baseiam em princípios democráticos, no 
Estado de Direito e no respeito pelas 
liberdades fundamentais; está convicto de 
que, através da cooperação transatlântica, 
podemos contribuir da melhor forma para 
uma solução pacífica, sustentável e 
construtiva para os desafios globais e 
regionais existentes, nomeadamente 
visando uma reconstrução da economia 
sustentável e respeitadora do ambiente, 
inclusive a neutralidade carbónica até 
2050, e superando a injustiça regional, 
social, racial e de género; insiste na 
necessidade de basear a nova parceria 
transatlântica na igualdade entre todos os 
parceiros; salienta, paralelamente, que a 
autonomia estratégica não pode ser 
alcançada sem uma melhoria qualitativa na 
execução das prioridades e dos princípios 
da política externa da UE e da capacidade 
da UE para agir autonomamente, sempre 
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aliados mais próximos da União, como os 
EUA;

que necessário, na prossecução dos seus 
legítimos interesses, mormente uma 
parceria e cooperação ambiciosas com os 
aliados mais próximos da União, como os 
EUA;
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Alteração 3
Tonino Picula, relator

Relatório A9-0250/2021
Tonino Picula
O futuro das relações UE-EUA
(2021/2038(INI))

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a adoção pela 
assembleia legislativa do Texas do 
«Heartbeat Act», que proíbe, de facto, o 
aborto, na medida em que esta lei 
constitui um grave atentado contra os 
direitos sexuais e reprodutivos das 
mulheres; lamenta que, por maioria, o 
Supremo Tribunal dos EUA se tenha 
recusado a pronunciar-se sobre a adoção 
desta lei sem precedentes;

Or. en
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Alteração 4
Tonino Picula, relator

Relatório A9-0250/2021
Tonino Picula
O futuro das relações UE-EUA
(2021/2038(INI))

Proposta de resolução
N.º 35-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

35-A. Salienta que o Conselho 
Tecnologia e Comércio  faz parte da 
agenda comercial transatlântica positiva e 
tem como objetivo último consagrar os 
valores democráticos e a ética nas novas 
tecnologias, a fim de se tornar uma 
estrutura institucional transparente e 
liderar a transformação digital global; 
congratula-se, a este respeito, com o facto 
de a reunião inaugural ter tido lugar 
como previsto, apesar das tensões, que 
têm de ser debatidas de forma aberta e 
franca; destaca que seria possível obter 
alguns benefícios rápidos, o que seria 
vantajoso para o comércio bilateral, pelo 
que insta ambas as partes a 
concentrarem-se em resultados concretos; 
congratula-se, neste contexto, com os 
resultados da primeira reunião do 
Conselho Tecnologia e Comércio 
realizada em 29 de setembro, em 
Pittsburgh, que adotou temas concretos 
para cada um dos 10 grupos de trabalho; 
apoia, entre vários compromissos, o 
compromisso assumido de cooperar para 
evitar obstáculos novos e desnecessários 
ao comércio de tecnologias novas e 
emergentes, ao rastreio dos investimentos 
e à exportação de bens de dupla 
utilização, bem como o compromisso de 
melhorar a eficácia das políticas que 
visam políticas e práticas que não 
distorçam o mercado e o comércio; 
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congratula-se com a identificação de 
temas específicos como a resposta aos 
desafios colocados pelas economias não 
mercantis e a cooperação em matéria de 
direitos laborais e políticas climáticas 
relacionadas com o comércio no âmbito 
do Grupo de Trabalho sobre os Desafios 
Globais do Comércio; sublinha a 
importância da cooperação em matéria de 
definição de normas tecnológicas 
internacionais; apela à criação de uma 
subcomissão do comércio e tecnologia no 
âmbito do Diálogo Transatlântico entre 
Legisladores para complementar a parte 
executiva do Conselho de Comércio e 
Tecnologia e exercer o respetivo controlo 
democrático; realça que o Conselho 
Comércio e Tecnologia não é um fórum 
para a negociação de um acordo 
comercial UE-EUA, sem prejuízo de 
futuras iniciativas nesse sentido;

Or. en
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Alteração 5
Tonino Picula, relator

Relatório A9-0250/2021
Tonino Picula
O futuro das relações UE-EUA
(2021/2038(INI))

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Defende uma abordagem conjunta 
para fazer face à crise da COVID-19, entre 
outras medidas, aumentando a 
disponibilidade e acessibilidade dos preços 
das vacinas; exorta a UE e os EUA a 
colaborarem e a envidarem esforços para 
resolver a questão da escassez de vacinas, a 
fim de assegurar a entrega de vacinas à 
escala mundial, no maior número possível 
e o mais rapidamente possível; recorda que 
o mundo enfrenta uma escassez global de 
vacinas; para, assim, alcançar a equidade 
vacinal, exorta a UE e os EUA a 
colaborarem com os fabricantes para 
aumentar a capacidade de fabrico de 
vacinas e das respetivas componentes a 
nível mundial; insta ambas as partes a 
absterem-se de quaisquer medidas de 
restrição das exportações, a garantirem o 
bom funcionamento das cadeias de 
abastecimento, a assegurarem as 
transferências de tecnologia necessárias e a 
melhorarem a preparação para futuras 
emergências de saúde a nível mundial; 
incentiva ambas as partes a reforçarem a 
cooperação regulamentar com vista a 
facilitar o acesso essencial a 
medicamentos;

53. Defende uma abordagem conjunta 
para fazer face à crise da COVID-19, entre 
outras medidas, aumentando a 
disponibilidade e acessibilidade dos preços 
das vacinas; exorta a UE e os EUA a 
colaborarem e a envidarem esforços para 
resolver a questão da escassez de vacinas, a 
fim de assegurar a entrega de vacinas à 
escala mundial, no maior número possível 
e o mais rapidamente possível; congratula-
se com o anúncio da parceria UE-EUA 
para intensificar o esforço mundial de 
vacinação contra a COVID-19 através da 
vacinação de 70 % da população mundial 
até à Assembleia Geral das Nações 
Unidas do próximo ano; recorda que o 
mundo enfrenta uma escassez global de 
vacinas; para, assim, alcançar a equidade 
vacinal, exorta a UE e os EUA a 
colaborarem com os fabricantes para 
aumentar a capacidade de fabrico de 
vacinas e das respetivas componentes a 
nível mundial; insta ambas as partes a 
absterem-se de quaisquer medidas de 
restrição das exportações, a garantirem o 
bom funcionamento das cadeias de 
abastecimento, a assegurarem as 
transferências de tecnologia necessárias e a 
melhorarem a preparação para futuras 
emergências de saúde a nível mundial; 
incentiva ambas as partes a reforçarem a 
cooperação regulamentar com vista a 
facilitar o acesso essencial a 
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medicamentos;

Or. en
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Alteração 6
Tonino Picula, relatorl

Relatório A9-0250/2021
Tonino Picula
O futuro das relações UE-EUA
(2021/2038(INI))

Proposta de resolução
N.º 94

Proposta de resolução Alteração

94. Sublinha a necessidade de explorar 
domínios de convergência e eventual 
cooperação com os EUA em relação à 
China, nomeadamente no que diz respeito 
à proteção dos direitos humanos e das 
minorias, ao desanuviamento das tensões 
nos mares da China Meridional e Oriental, 
Hong Kong e ao longo do estreito de 
Taiwan; salienta a relevância da CNUDM 
enquanto base jurídica para a resolução de 
conflitos; reitera o seu apoio a iniciativas 
de conectividade partilhada; apela à 
coordenação de ações na região do Indo-
Pacífico; apoia uma coordenação mais 
estreita sobre estas matérias, bem como 
sobre outras de interesse comum;

94. Sublinha a necessidade de explorar 
domínios de convergência, uma eventual 
cooperação e uma melhor coordenação e 
consulta entre os EUA e a UE sobre a 
China, a fim de evitar tensões 
transatlânticas, como as que se seguiram 
à adoção do acordo trilateral AUKUS 
celebrado entre os EUA e o Reino Unido e 
a Austrália sem consulta dos aliados da 
UE, nomeadamente  no que diz respeito à 
proteção dos direitos humanos e das 
minorias, ao desanuviamento das tensões 
nos mares da China Meridional e Oriental, 
Hong Kong e ao longo do estreito de 
Taiwan; salienta a relevância da CNUDM 
enquanto base jurídica para a resolução de 
conflitos; reitera o seu apoio a iniciativas 
de conectividade partilhada, inclusive no 
âmbito da recém-anunciada estratégia da 
UE «Global Gateway»;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/7

Alteração 7
Tonino Picula, relator

Relatório A9-0250/2021
Tonino Picula
O futuro das relações UE-EUA
(2021/2038(INI))

Proposta de resolução
N.º 95

Proposta de resolução Alteração

95. Salienta o trabalho em curso sobre 
a estratégia da UE para o Indo-Pacífico e 
destaca esta região geoestratégica, berço de 
países amigos e parceiros democráticos 
transatlânticos comuns como o Japão, a 
Coreia do Sul, a Austrália e a Nova 
Zelândia, sem esquecer Taiwan, e apela a 
uma parceria e coordenação reforçadas 
entre a UE e os EUA na região do Indo-
Pacífico; recorda a importância de 
promover os laços com os países membros 
da ASEAN, bem como com o Fórum das 
Ilhas do Pacífico;

95. Congratula-se com os recentes 
progressos na estratégia Indo-Pacífico da 
UE, apela à sua implementação rápida e 
abrangente, dado que é do interesse da 
UE e que promoveria os seus valores e 
salienta o trabalho em curso sobre a 
estratégia da UE para o Indo-Pacífico e 
destaca esta região geoestratégica, berço de 
países amigos e parceiros democráticos 
transatlânticos comuns como o Japão, a 
Coreia do Sul, a Austrália e a Nova 
Zelândia, sem esquecer Taiwan, e apela a 
uma parceria e coordenação reforçadas 
entre a UE e os EUA na região do Indo-
Pacífico; recorda a importância de 
promover os laços com os países membros 
da ASEAN, bem como com o Fórum das 
Ilhas do Pacífico;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/8

Alteração 8
Tonino Picula, relator

Relatório A9-0250/2021
Tonino Picula
O futuro das relações UE-EUA
(2021/2038(INI))

Proposta de resolução
N.º 108

Proposta de resolução Alteração

108. Reconhece que, após a retirada das 
forças americanas e europeias, a situação 
no Afeganistão continua a ser definida 
por enormes desafios; reitera a sua posição 
de que a comunidade transatlântica deve 
prosseguir os seus esforços no sentido de 
trabalhar pela paz, estabilidade e 
progresso no Afeganistão; insta a uma 
ação responsável e empenhada em 
relação ao povo afegão, particularmente 
no apoio às conversações de paz intra-
afegãs e na salvaguarda das liberdades 
fundamentais e dos direitos humanos, 
com particular atenção aos direitos das 
minorias étnicas, das raparigas e das 
mulheres, nomeadamente o seu direito à 
educação e à participação pública, e de 
outros grupos vulneráveis;

108. Lamenta a tomada violenta do 
Afeganistão pelos talibãs na sequência da 
retirada das forças norte-americanas e 
europeias e as consequentes violações 
generalizadas dos direitos humanos, em 
particular das raparigas, das mulheres e 
das minorias étnicas e religiosas, bem 
como a crise humanitária em curso no 
país; reitera a sua posição de que a 
comunidade transatlântica deve redobrar 
os seus esforços para trabalhar em prol da 
paz, da estabilidade e do progresso a longo 
prazo no Afeganistão, apoiando a 
sociedade civil afegã, os defensores dos 
direitos humanos, em particular os 
defensores dos direitos das mulheres, os 
ativistas políticos, os jornalistas, os 
académicos, os artistas e outros grupos e 
pessoas em risco; apela a uma sólida 
coordenação e consulta transatlânticas, 
para obter, preservar e partilhar 
informações sobre a ameaça terrorista 
proveniente do Afeganistão, 
nomeadamente do EIIL, da Al-Qaida e 
dos seus apaniguados; apela a uma 
abordagem transatlântica concertada que 
combine a necessidade de um diálogo 
operacional com os talibãs para fins 
humanitários e de luta contra o 
terrorismo, com condições claras para o 
envolvimento com o governo liderado 
pelos talibãs no futuro, o que deve incluir 
o compromisso de respeitar os direitos 
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humanos e combater o terrorismo; apela 
a uma profunda reflexão transatlântica 
sobre os ensinamentos retirados da 
missão no Afeganistão, com o objetivo de 
tirar as conclusões necessárias para os 
futuros esforços destinados a promover a 
estabilidade, a segurança e a boa 
governação no mundo; insta ainda os 
parceiros transatlânticos a dialogar com 
todos os países vizinhos do Afeganistão, 
tendo em conta a difícil situação do povo 
afegão que aí procurou refúgio e a 
necessidade de o ajudar;

Or. en


