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8.9.2021 A9-0259/11

Alteração 11
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea c)

Proposta de recomendação Alteração

c) A UE e, em particular, os seus 
Estados-Membros, devem honrar os seus 
compromissos em matéria de defesa 
coletiva assumidos na qualidade de 
membros da NATO; recorda que a UE e a 
NATO partilham desafios comuns em 
matéria de segurança, interesses de defesa 
comuns e o mesmo ambiente de segurança 
cada vez mais difícil, e que, por 
conseguinte, é indispensável uma forte 
parceria transatlântica em matéria de 
segurança e defesa no âmbito da NATO, ao 
mesmo tempo que a UE prossegue um 
caminho rumo à autonomia estratégica; a 
UE deve intensificar os seus esforços para 
criar uma verdadeira força de defesa 
europeia no âmbito de uma NATO 
reforçada, a fim de poder contribuir com 
capacidades e forças militares mais 
eficazes, mobilizáveis, interoperáveis e 
sustentáveis e de se projetar como um 
interveniente internacional forte e 
confiante, capaz de manter a paz;

c) A UE e, em particular, os seus 
Estados-Membros, devem honrar os seus 
compromissos em matéria de defesa 
coletiva assumidos na qualidade de 
membros da NATO; recorda que a UE e a 
NATO partilham desafios comuns em 
matéria de segurança, interesses de defesa 
comuns e o mesmo ambiente de segurança 
cada vez mais difícil, e que, por 
conseguinte, é indispensável uma forte 
parceria transatlântica em matéria de 
segurança e defesa no âmbito da NATO, ao 
mesmo tempo que a UE prossegue um 
caminho rumo a uma política de defesa 
mais resiliente e autónoma; os 
Estados-Membros da UE devem reforçar 
as suas capacidades de defesa no âmbito 
de uma União Europeia e de uma NATO 
reforçadas, a fim de poderem contribuir 
com capacidades e forças militares mais 
eficazes, mobilizáveis, interoperáveis e 
sustentáveis e de projetarem a Europa 
como uma interveniente internacional forte 
e confiante, capaz de manter a paz;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/12

Alteração 12
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea c-A) (nova)

Proposta de recomendação Alteração

 c-A) A UE deve debruçar-se sobre a 
mais recente Estratégia Nacional de 
Segurança da Federação da Rússia, a 
qual reconhece formalmente a orientação 
antiocidental da política externa russa e 
sublinha a incompatibilidade 
fundamental e sistémica dos sistemas 
sociopolíticos da Rússia e do Ocidente;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/13

Alteração 13
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea d)

Proposta de recomendação Alteração

(d) A UE deve reforçar a cooperação 
entre os serviços de informação dos seus 
Estados-Membros, a fim de impedir de 
forma mais eficaz que os serviços especiais 
russos realizem as suas operações no 
território da UE, e deve continuar a 
trabalhar com os seus parceiros 
estratégicos sobre novas medidas para 
combater o terrorismo patrocinado pelo 
Kremlin; além disso, a UE deve investir 
em projetos destinados a reforçar a sua 
segurança e as suas capacidades conjuntas 
no domínio militar, da contraespionagem, 
cibernético e da energia;

(d) A UE deve reforçar a cooperação 
entre os serviços de informação dos seus 
Estados-Membros, a fim de expor e 
desacreditar as ações hostis russas e de 
responsabilizar a Rússia pelas mesmas, 
em particular com vista a impedir de 
forma mais eficaz que os serviços especiais 
russos realizem as suas operações no 
território da UE, e deve continuar a 
trabalhar com os seus parceiros 
estratégicos sobre novas medidas para 
combater o terrorismo patrocinado pelo 
Kremlin; além disso, a UE deve investir 
em projetos destinados a reforçar a sua 
segurança e as suas capacidades conjuntas 
no domínio militar, cibernético e da 
energia, assim como a coordenação dos 
esforços de contraespionagem dos 
Estados-Membros;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/14

Alteração 14
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea f)

Proposta de recomendação Alteração

(f) A UE deve também proceder à 
sincronização total das redes elétricas de 
todos os Estados-Membros com a rede 
síncrona da Europa continental, como 
melhor resposta a longo prazo ao problema 
da dependência energética estratégica da 
Europa em relação à Rússia, e deve 
também opor-se a qualquer nova expansão 
do setor da energia nuclear da Rússia para 
a UE e adotar medidas para evitar que a 
eletricidade produzida na central nuclear de 
Astravets, construída pela Rosatom, seja 
vendida no mercado da UE;

(f) A UE deve também proceder à 
sincronização total das redes elétricas de 
todos os Estados-Membros com a rede 
síncrona da Europa continental, como 
melhor resposta a longo prazo ao problema 
da dependência energética estratégica da 
Europa em relação à Rússia, e deve 
também opor-se a qualquer nova expansão 
do setor da energia nuclear da Rússia para 
a UE e adotar medidas para evitar a venda 
no mercado da União de eletricidade 
produzida na central nuclear de Astravets, 
construída pela Rosatom, e noutros 
projetos futuros, tais como a central 
nuclear do Báltico (Baltiyskaya NPP);

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/15

Alteração 15
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea i)

Proposta de recomendação Alteração

i) A UE deve continuar a defender a 
independência, a soberania e a integridade 
territorial dos países da Parceria Oriental 
dentro das suas fronteiras 
internacionalmente reconhecidas e 
condenar o envolvimento direto e indireto 
da Rússia nos conflitos armados e 
operações militares dentro das fronteiras da 
Parceria Oriental ou nas suas fronteiras 
com esta região, a sua ocupação ilegal e 
anexação da Crimeia e a ocupação de facto 
de certas partes das regiões de Donetsk e 
Luhansk, bem como as violações dos 
direitos humanos e do direito internacional 
que pratica nos territórios que ocupou ou 
anexou; a UE deve deixar claro que não se 
pode prever um regresso ao status quo até 
que a Rússia ponha termo à sua política 
agressiva e à guerra híbrida contra a UE, os 
seus Estados-Membros e os países da 
Parceria Oriental e até que a integridade 
territorial da Geórgia, da Moldávia e da 
Ucrânia seja restabelecida dentro das suas 
fronteiras internacionalmente 
reconhecidas; a UE deve, por conseguinte, 
assegurar que as sanções se mantenham em 
vigor até que a Rússia cumpra as condições 
impostas para o seu levantamento;

i) A UE deve continuar a defender a 
independência, a soberania e a integridade 
territorial dos países da Parceria Oriental 
dentro das suas fronteiras 
internacionalmente reconhecidas e 
condenar o envolvimento direto e indireto 
da Rússia nos conflitos armados e 
operações militares dentro das fronteiras da 
Parceria Oriental ou nas suas fronteiras 
com esta região, a sua ocupação ilegal e 
anexação da Crimeia e a ocupação de facto 
de certas partes das regiões de Donetsk e 
Luhansk, bem como as violações dos 
direitos humanos e do direito internacional 
que pratica nos territórios que ocupou ou 
anexou, tal como o demonstraram as 
recentes detenções do primeiro 
vice-presidente do Mejlis, o órgão 
autónomo dos Tártaros da Crimeia, 
Nariman Celâl, e de outros quatro líderes 
da comunidade tártara: Aziz e Asan 
Akhtemov, Shevket Useinov e Eldar 
Odamanov; a UE deve deixar claro que 
não se pode prever um regresso ao status 
quo até que a Rússia ponha termo à sua 
política agressiva e à guerra híbrida contra 
a UE, os seus Estados-Membros e os países 
da Parceria Oriental e até que a integridade 
territorial da Geórgia, da Moldávia e da 
Ucrânia seja restabelecida dentro das suas 
fronteiras internacionalmente 
reconhecidas; a UE deve, por conseguinte, 
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assegurar que as sanções se mantenham em 
vigor até que a Rússia cumpra as condições 
impostas para o seu levantamento e deve 
igualmente ponderar a sua prorrogação 
por um período de um ano, em vez de 6 
meses como é atualmente o caso;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/16

Alteração 16
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea i-A) (nova)

Proposta de recomendação Alteração

 i-A) A UE deve continuar a contribuir 
para o desenvolvimento do formato de 
consulta e coordenação da Plataforma 
Internacional da Crimeia, com o objetivo 
de pôr fim à ocupação temporária pela 
Federação da Rússia da República 
Autónoma da Crimeia e da cidade de 
Sebastopol de forma pacífica e de 
restabelecer o controlo da Ucrânia sobre 
o território, no pleno respeito do direito 
internacional;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/17

Alteração 17
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea j)

Proposta de recomendação Alteração

j) A UE deve reconhecer as 
aspirações europeias dos seus países 
vizinhos e rejeitar a política russa das 
esferas de influência; além disso, a UE 
deve reconhecer que tem uma 
responsabilidade estratégica pela 
estabilidade e pelo desenvolvimento na sua 
vizinhança, especialmente na região da 
Parceria Oriental, e deve continuar a exigir 
que a Rússia participe de forma construtiva 
no Processo da Normandia e cumpra as 
suas obrigações internacionais, 
nomeadamente ao abrigo dos acordos de 
Minsk e da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar; a UE deve 
continuar a participar, nomeadamente 
através dos Estados-Membros pertinentes 
envolvidos no Quarteto da Normandia, na 
plena aplicação dos acordos de Minsk e a 
explorar as possibilidades de cooperação 
transatlântica nesta matéria; a UE deve 
também alargar o âmbito das suas sanções 
de modo a abranger a atribuição coerciva 
de passaportes e a organização de eleições 
ilegais na Crimeia e a aumentar o preço a 
pagar pela Rússia pelo bloqueio da 
aplicação dos acordos de Minsk e das 
conversações do Quarteto da Normandia; a 
UE deve coordenar estas medidas com os 
EUA, a fim de alargar o seu âmbito de 
aplicação ou aumentar a sua eficácia;

j) A UE deve reconhecer as 
aspirações europeias dos seus países 
vizinhos e rejeitar a política russa das 
esferas de influência; além disso, a UE 
deve reconhecer que tem uma 
responsabilidade estratégica pela 
estabilidade e pelo desenvolvimento na sua 
vizinhança, especialmente na região da 
Parceria Oriental, e deve continuar a exigir 
que a Rússia participe de forma construtiva 
no Processo da Normandia e cumpra as 
suas obrigações internacionais, 
nomeadamente ao abrigo dos acordos de 
Minsk e da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar; a UE deve 
continuar a participar, nomeadamente 
através dos Estados-Membros pertinentes 
envolvidos no Quarteto da Normandia, na 
plena aplicação dos acordos de Minsk e a 
explorar as possibilidades de cooperação 
transatlântica nesta matéria; a UE deve 
também alargar o âmbito das suas sanções 
de modo a abranger a atribuição coerciva 
de passaportes e a organização de eleições 
ilegais na Crimeia e a aumentar o preço a 
pagar pela Rússia pelo bloqueio da 
aplicação dos acordos de Minsk e das 
conversações do Quarteto da Normandia; a 
UE deve coordenar estas medidas com os 
EUA, o Reino Unido, o Canadá, o Japão e 
outros parceiros a fim de alargar o seu 
âmbito de aplicação ou aumentar a sua 
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eficácia;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/18

Alteração 18
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea k-A) (nova)

Proposta de recomendação Alteração

 k-A) A UE deve fazer pressão sobre a 
Federação da Rússia para que respeite 
incondicionalmente todas as disposições 
do acordo de cessar-fogo de 12 de agosto 
de 2008, negociado sob a égide da UE, em 
particular o compromisso que assumiu no 
sentido de retirar todas as suas forças 
militares dos territórios ocupados da 
Geórgia;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/19

Alteração 19
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea k)

Proposta de recomendação Alteração

k) Além disso, a UE deve tomar 
medidas resolutas para dissuadir a Rússia 
de contornar as sanções em vigor da UE; 
para o efeito, a UE deve rever e atualizar a 
sua regulamentação aplicável para 
colmatar as múltiplas lacunas, a fim de 
tornar as sanções mais eficazes e fazer com 
que a Rússia pague um preço 
verdadeiramente mais elevado pela sua 
ação agressiva híbrida;

k) Além disso, a UE deve tomar 
medidas resolutas para dissuadir a Rússia 
de contornar as sanções em vigor da UE; 
para o efeito, a UE deve rever e atualizar a 
sua regulamentação aplicável para 
colmatar as múltiplas lacunas, incluindo 
uma proibição da venda, do fornecimento, 
da transferência ou da exportação de bens 
e tecnologias num maior número de 
setores do que os consagrados na Decisão 
2014/933/PESC do Conselho, de 18 de 
dezembro de 2014, bem como uma 
proibição da exportação de mercadorias 
cujo utilizador final seja uma entidade 
estabelecida na Crimeia ocupada ou em 
Sebastopol, ou de mercadorias destinadas 
a serem utilizadas nestes territórios, a fim 
de tornar as sanções mais eficazes e fazer 
com que a Rússia pague um preço 
verdadeiramente mais elevado pela sua 
ação agressiva híbrida;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/20

Alteração 20
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea m)

Proposta de recomendação Alteração

m) A solidariedade da UE para com os 
países da Parceria Oriental deve ter por 
objetivo reforçar a confiança na UE 
enquanto parceiro fiável em questões de 
segurança, nomeadamente através de um 
maior envolvimento na resolução pacífica 
de conflitos; a UE deve certificar-se de que 
a dimensão de segurança dos países da 
Parceria Oriental também está devidamente 
refletida nas orientações estratégicas da UE 
e deve também ponderar o lançamento de 
uma série de pactos de segurança — 
quadros para aumentar o investimento e a 
assistência no domínio da segurança, 
militar, dos serviços de informação e da 
cooperação em matéria de cibersegurança 
— com alguns países na vizinhança da UE, 
como a Ucrânia, a Moldávia e a Geórgia, a 
fim de reforçar a sua resiliência; a UE não 
deve encarar a coordenação da segurança 
com estes países apenas sob a perspetiva de 
alargamento da NATO, devendo ser 
ambiciosa na avaliação dos desafios em 
matéria de segurança no terreno e, em 
coordenação com os parceiros 
internacionais, considerar a possibilidade 
de dotar os países da Parceria Oriental 
amigos de equipamento defensivo, em 
conformidade com o artigo 51.º da Carta 
das Nações Unidas; a UE deve também 
reforçar a cooperação com os países da 
Parceria Oriental amigos através da 

m) A solidariedade da UE para com os 
países da Parceria Oriental deve ter por 
objetivo reforçar a confiança na UE 
enquanto parceiro fiável em questões de 
segurança, nomeadamente através de um 
maior envolvimento na resolução pacífica 
de conflitos; a UE deve certificar-se de que 
a dimensão de segurança dos países da 
Parceria Oriental também está devidamente 
refletida nas orientações estratégicas da UE 
e deve também ponderar o lançamento de 
uma série de pactos de segurança — 
quadros para aumentar o investimento e a 
assistência no domínio da segurança, 
militar, dos serviços de informação e da 
cooperação em matéria de cibersegurança 
— com alguns países na vizinhança da UE, 
como a Ucrânia, a Moldávia e a Geórgia, e 
com parceiros nos Balcãs Ocidentais, a 
fim de reforçar a sua resiliência; a UE não 
deve encarar a coordenação da segurança 
com estes países apenas sob a perspetiva de 
alargamento da NATO, devendo ser 
ambiciosa na avaliação dos desafios em 
matéria de segurança no terreno e, em 
coordenação com os parceiros 
internacionais, considerar a possibilidade 
de dotar os países da Parceria Oriental 
amigos de equipamento defensivo, em 
conformidade com o artigo 51.º da Carta 
das Nações Unidas; a UE deve também 
reforçar a cooperação com os países da 
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Agência Europeia de Defesa e em 
domínios como a resiliência informativa e 
cibernética e o intercâmbio de 
informações, devendo igualmente 
intensificar os exercícios militares 
conjuntos;

Parceria Oriental amigos através da 
Agência Europeia de Defesa e em 
domínios como a resiliência informativa e 
cibernética e o intercâmbio de 
informações, devendo igualmente 
intensificar os exercícios militares 
conjuntos e investir na paz e na segurança 
dos nossos parceiros através do 
Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e de 
missões de pleno direito no âmbito da 
política comum de segurança e defesa 
(PCSD);

Or. en


