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8.9.2021 A9-0259/31

Alteração 31
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
em nome do Grupo S&D

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

Proposta de recomendação
Considerando V

Proposta de recomendação Alteração

V. Considerando que o Kremlin 
prossegue a sua estratégia de 
desinformação, propaganda e interferência 
híbrida na política interna e nos processos 
democráticos da UE, o que pode constituir 
uma ameaça para os valores fundamentais 
da UE, ou seja, o respeito pela democracia, 
a igualdade, o Estado de direito e os 
direitos humanos, e pôr em causa as 
políticas dos governos nacionais, propagar 
a difamação e transmitir uma imagem do 
Ocidente como inimigo, promover o ódio, 
a intolerância e a nostalgia da era soviética, 
reescrever a história dos crimes soviéticos 
e, em última análise, aprofundar a divisão 
entre a Rússia e a Europa, nomeadamente 
com os países que faziam parte do bloco 
comunista; que as instituições da UE e dos 
Estados-Membros, bem como os elementos 
de importância estratégica e os processos 
democráticos, como eleições, são alvo 
constante dos ciberataques russos; que os 
mais altos dignitários da Igreja Ortodoxa 
russa apoiam o regime de Putin; que a 
legislação russa permite a repressão de 
grupos religiosos considerados extremistas;

V. Considerando que o Kremlin 
prossegue a sua estratégia de 
desinformação, propaganda e interferência 
híbrida na política interna e nos processos 
democráticos da UE, o que pode constituir 
uma ameaça para os valores fundamentais 
da UE, ou seja, o respeito pela democracia, 
a igualdade, o Estado de direito e os 
direitos humanos, e pôr em causa as 
políticas dos governos nacionais, propagar 
a difamação e transmitir uma imagem do 
Ocidente como inimigo, promover o ódio, 
a intolerância e a nostalgia da era soviética, 
reescrever a história dos crimes soviéticos 
e, em última análise, aprofundar a divisão 
entre a Rússia e a Europa, nomeadamente 
com os países que faziam parte do bloco 
comunista; que as instituições da UE e dos 
Estados-Membros, bem como os elementos 
de importância estratégica e os processos 
democráticos, como eleições, são alvo 
constante dos ciberataques russos; que os 
mais altos dignitários da Igreja Ortodoxa 
russa apoiam o regime de Putin; que a 
legislação russa permite a repressão de 
grupos religiosos considerados extremistas; 
que as recentes revelações sobre os 
contactos estreitos e periódicos entre 
funcionários russos, incluindo membros 
do serviço de segurança, e representantes 
de um grupo de secessionistas catalães em 
Espanha requerem uma investigação 
aprofundada; que este pode ser mais um 
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exemplo de interferência russa nos 
Estados-Membros e das constantes 
tentativas da Rússia para explorar 
qualquer questão que possa promover a 
desestabilização interna na UE;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/32

Alteração 32
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
em nome do Grupo S&D

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

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea a)

Proposta de recomendação Alteração

a) A UE deve reformar 
profundamente a sua política externa, a fim 
de demonstrar de forma credível que é 
capaz de tomar decisões e de tomar 
medidas no domínio da política externa, 
nomeadamente alargando as competências 
do Serviço Europeu para a Ação Externa e 
do VP/AR agindo em nome da UE, e a fim 
de garantir que a política conduz a uma 
maior autonomia e a responsabilidades 
claras, à revogação da unanimidade em 
questões de política externa, a uma 
comunicação e a uma liderança mais 
claras por parte dos Estados-Membros, 
salvaguardando simultaneamente a 
unidade e a solidariedade intraeuropeia; 
além disso, a UE deve reforçar o seu papel 
enquanto ator global, bem como as 
capacidades das instituições da UE, a fim 
de impedir que a Rússia prossiga a 
chamada bilateralização das relações com a 
UE, uma vez que Bruxelas deve ser a única 
capital onde são tomadas decisões 
fundamentais sobre as relações UE-Rússia;

a) A UE deve reformar 
profundamente a sua política externa, a fim 
de demonstrar de forma credível as suas 
ambições enquanto interveniente mundial 
influente e a sua capacidade de tomar 
decisões em tempo oportuno e de tomar 
medidas com determinação no domínio da 
política externa, nomeadamente alargando 
as competências do Serviço Europeu para a 
Ação Externa e do VP/AR agindo em 
nome da UE, revogando a unanimidade em 
questões de política externa e reforçando 
as suas capacidades de prospetiva e ação 
estratégicas; além disso, a UE deve 
reforçar o seu papel enquanto ator global, 
bem como as capacidades das instituições 
da UE, a fim de impedir que a Rússia 
prossiga a chamada bilateralização das 
relações com a UE, uma vez que Bruxelas 
deve ser a única capital onde são tomadas 
decisões fundamentais sobre as relações 
UE-Rússia;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/33

Alteração 33
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
em nome do Grupo S&D

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

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea a-f)

Proposta de recomendação Alteração

af) A UE deve adotar uma lei sobre a 
interferência estrangeira a nível da UE 
para regulamentar o trabalho dos grupos 
de interesses registados que exercem 
atividades de interferência política e 
desinformação, nomeadamente;

af) A UE deve fazer face à 
manipulação de informações e às 
tentativas de interferência nos processos 
democráticos a nível da UE e nos seus 
Estados-Membros por parte da Rússia, 
analisando e criando os instrumentos 
necessários para a elas se opor e as 
combater;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/34

Alteração 34
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
em nome do Grupo S&D

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

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea r)

Proposta de recomendação Alteração

r) Observa que a UE está cada vez 
mais envolvida em conflitos híbridos com 
adversários geopolíticos, incluindo a 
Rússia; sublinha que estes atos têm um 
caráter particularmente desestabilizador e 
perigoso, uma vez que diluem a distinção 
entre guerra e paz, desestabilizam as 
democracias e semeiam a dúvida nas 
mentes das populações-alvo; por 
conseguinte, em coordenação com a 
NATO e os seus parceiros — incluindo os 
países da Parceria Oriental, que possuem 
experiência e conhecimentos únicos a este 
respeito — a UE e os seus Estados-
Membros devem reforçar o 
acompanhamento e a análise das atividades 
de guerra híbrida russa (incluindo as 
campanhas de desinformação 
manipuladoras, os ciberataques, a 
espionagem e as interferências nas 
eleições); em particular, devem assegurar 
urgentemente a mobilização de recursos, 
pessoal e instrumentos suficientes para 
identificar, analisar, prevenir, combater e 
eliminar as ameaças híbridas e as 
interferências russas; o que precede é 
particularmente importante no que diz 
respeito às tentativas de minar o projeto 
europeu, de polarizar e dividir as 
sociedades democráticas através da 
desinformação e de apoiar e financiar as 
forças antidemocráticas, populistas, 

r) Observa que um número cada vez 
maior de intervenientes internacionais, 
entre os quais a Rússia, executa 
estratégias de guerra híbrida, 
nomeadamente contra a UE e os seus 
Estados-Membros; sublinha que estes atos 
têm um caráter particularmente 
desestabilizador e perigoso, uma vez que 
diluem a distinção entre guerra e paz, 
desestabilizam as democracias e semeiam a 
dúvida nas mentes das populações-alvo; 
por conseguinte, em coordenação com a 
NATO e os seus parceiros — incluindo os 
países da Parceria Oriental, que possuem 
experiência e conhecimentos únicos a este 
respeito — a UE e os seus Estados-
Membros devem reforçar o 
acompanhamento e a análise das atividades 
de guerra híbrida russa (incluindo as 
campanhas de desinformação 
manipuladoras, os ciberataques, a 
espionagem e as interferências nas 
eleições); em particular, devem assegurar 
urgentemente a mobilização de recursos, 
pessoal e instrumentos suficientes para 
identificar, analisar, prevenir, combater e 
eliminar as ameaças híbridas e as 
interferências russas; o que precede é 
particularmente importante no que diz 
respeito às tentativas de minar o projeto 
europeu, de polarizar e dividir as 
sociedades democráticas através da 
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extremistas, na sua maioria de direita ou 
forças políticas separatistas em toda a 
Europa, incluindo no ciberespaço e através 
das redes sociais e dos meios de 
comunicação social, como a Rússia Today 
e Sputnik; os partidos políticos da UE que 
beneficiam voluntariamente de recursos 
financeiros concedidos pela Federação da 
Rússia em troca de apoio político e de 
outro tipo, no Parlamento Europeu e 
noutros fóruns, às políticas e aos objetivos 
russos, em detrimento dos interesses e 
valores da UE, têm uma responsabilidade 
moral e política;

desinformação e de apoiar e financiar as 
forças antidemocráticas, populistas, 
extremistas, na sua maioria de direita ou 
forças políticas separatistas em toda a 
Europa, incluindo no ciberespaço e através 
das redes sociais e dos meios de 
comunicação social, como a Rússia Today 
e Sputnik; os partidos políticos da UE que 
beneficiam voluntariamente de recursos 
financeiros concedidos pela Federação da 
Rússia em troca de apoio político e de 
outro tipo, no Parlamento Europeu e 
noutros fóruns, às políticas e aos objetivos 
russos, em detrimento dos interesses e 
valores da UE, têm uma responsabilidade 
moral e política;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/35

Alteração 35
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
em nome do Grupo S&D

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

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea v)

Proposta de recomendação Alteração

v) Em particular, a UE deve 
prosseguir a cooperação institucional com 
a Rússia através de organizações 
internacionais e tratados multilaterais, 
como a OSCE, o Conselho do Ártico ou o 
Conselho da Europa, a fim de promover 
interesses complementares ou iguais, por 
exemplo, sobre questões ambientais e a 
transformação ecológica da Rússia e da 
UE, sobre o Tratado sobre o Regime de 
Céu Aberto, sobre o desarmamento 
nuclear, a redução de armas e o controlo de 
armas, sobre questões relativas ao Ártico e 
sobre a execução do Plano de Ação 
Conjunto Global (Acordo Nuclear com o 
Irão); mais especificamente, a UE deve 
utilizar o Pacto Ecológico Europeu e os 
seus objetivos climáticos para trabalhar 
com a Rússia no sentido da sua transição 
ecológica, em especial para acelerar a 
descarbonização, reduzir as emissões de 
CO2 da Rússia (que continuam a aumentar 
apesar da ratificação do Acordo de Paris), 
aumentar a eficiência energética e alargar a 
utilização de energias renováveis, para as 
quais existe um enorme potencial na 
Rússia; a UE pode também contribuir para 
aumentar a sensibilização para as 
alterações climáticas, que se está a alastrar 
a um ritmo muito lento em toda a Rússia;

v) Em particular, a UE deve 
prosseguir a cooperação institucional com 
a Rússia através de organizações 
internacionais e tratados multilaterais, 
como a ONU, a OSCE, o Conselho do 
Ártico ou o Conselho da Europa, a fim de 
fazer face a problemas urgentes a nível 
regional e mundial, atuar em matéria de 
prevenção e resolução de conflitos e 
promover interesses complementares ou 
comuns, por exemplo, sobre questões 
ambientais e a transformação ecológica da 
Rússia e da UE, sobre o Tratado sobre o 
Regime de Céu Aberto, sobre o 
desarmamento nuclear, a redução de armas 
e o controlo de armas, sobre questões 
relativas ao Ártico, sobre a execução do 
Plano de Ação Conjunto Global (Acordo 
Nuclear com o Irão) e sobre a situação no 
Médio Oriente, na Líbia e no Afeganistão; 
a UE deve utilizar o seu diálogo seletivo 
com a Rússia sobre problemas regionais e 
mundiais para a ancorar firmemente na 
cooperação multilateral e na ordem 
internacional assente em regras, 
desencorajando-a assim de ameaçar a 
segurança e a prosperidade, 
nomeadamente na UE e na vizinhança 
europeia; mais especificamente, a UE deve 
utilizar o Pacto Ecológico Europeu e os 
seus objetivos climáticos para trabalhar 
com a Rússia no sentido da sua transição 
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ecológica, em especial para acelerar a 
descarbonização, reduzir as emissões de 
CO2 da Rússia (que continuam a aumentar 
apesar da ratificação do Acordo de Paris), 
aumentar a eficiência energética e alargar a 
utilização de energias renováveis, para as 
quais existe um enorme potencial na 
Rússia; a UE pode também contribuir para 
aumentar a sensibilização para as 
alterações climáticas, que se está a alastrar 
a um ritmo muito lento em toda a Rússia;

Or. en


