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Alteração 381
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

A fusão dos instrumentos externos existentes não conduzirá a uma maior eficiência e eficácia, 
nem aumentará a transparência ou o controlo parlamentar. Pelo contrário, a fusão num 
único instrumento significa que todos os instrumentos e políticas da UE, incluindo a ajuda ao 
desenvolvimento, ficarão subordinados aos interesses geopolíticos e económicos da UE. Além 
disso, prossegue a reorientação dos fundos civis para despesas militares. A atual proposta 
compromete a melhoria do controlo parlamentar e democrático e da transparência.

Alteração 382
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 383
Judith Sargentini, Michel Reimon

Projeto de resolução legislativa
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N.º 2

Projeto de resolução legislativa Alteração

2. Requer à Comissão que lhe submeta de 
novo a sua proposta se a substituir, se a 
alterar substancialmente ou se pretender 
alterá-la substancialmente;

2. Convida a Comissão a retirar a sua 
proposta;

Or. en

Alteração 384
Judith Sargentini, Michel Reimon

Projeto de resolução legislativa
N.º 2-A (novo)
–

Projeto de resolução legislativa Alteração

2-A. Insta a Comissão a apresentar, o 
mais rapidamente possível, uma nova 
proposta de regulamento que respeite a 
vontade expressa pelo Parlamento na sua 
resolução de 14 de março de 20181a.

_________________

1a Textos aprovados P8_TA(2018)0075.

Or. en

Alteração 385
Judith Sargentini, Michel Reimon

Projeto de resolução legislativa
N.º 2-B (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

2-B. Aprova a declaração do Parlamento 
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anexa à presente resolução;

A título informativo, a declaração tem a 
seguinte redação:

O Parlamento Europeu lamenta que a sua 
resolução de 14 de março de 20181a, que 
apela à criação de instrumentos 
específicos para a assistência de pré-
adesão, para a política de vizinhança, a 
ajuda ao desenvolvimento e a ajuda 
humanitária, não tenha sido tida em 
conta pela Comissão.

1a Textos aprovados P8_TA(2018)0075.

Or. en

Alteração 386
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O quadro político da ação externa 
da União referido no presente 
regulamento deve incluir, nomeadamente: 
o Quadro Estratégico e Plano de Ação da 
UE para os Direitos Humanos e a 
Democracia; o Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento; a Agenda de Ação de 
Adis Abeba; a Agenda de 2030 para o 
desenvolvimento sustentável; o Acordo de 
Paris sobre alterações climáticas; a Nova 
Agenda Urbana; os princípios da eficácia 
do desenvolvimento acordados na 
Parceria Global para a Eficácia da 
Cooperação para o Desenvolvimento 
(GPEDC) durante o Fórum de Alto Nível 
de Busan sobre a Eficácia da Ajuda em 
2011 e renovados durante a reunião de 
alto nível em Nairobi, em 2016; os 
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Princípios Orientadores da ONU sobre 
Empresas e Direitos Humanos; as 
Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais; a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência; a abordagem global da 
implementação pela UE das Resoluções 
1325 e 1820 do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas sobre as mulheres, a 
paz e a segurança; o plano de Ação da 
União Europeia para as questões de 
género 2016-2020: igualdade de género e 
empoderamento das mulheres nas 
relações externas; a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres; a 
abordagem integrada da UE em relação 
às crises e aos conflitos externos; o 
programa da União para a prevenção de 
conflitos violentos; o Conceito de Reforço 
das Capacidades de Mediação e Diálogo 
da UE; o quadro estratégico à escala da 
UE para apoiar a reforma do setor da 
segurança (RSS); a estratégia da UE de 
luta contra as armas de fogo e as armas 
ligeiras e de pequeno calibre (ALPC) 
ilícitas e respetivas munições; o conceito 
da UE para o apoio ao desarmamento, 
desmobilização e reintegração (DDR); os 
princípios de Maastricht sobre as
Obrigações Extraterritoriais dos Estados 
na Área dos Direitos Económicos, Sociais 
e Culturais; a Convenção relativa ao 
Estatuto dos Refugiados; o Pacto Global 
sobre Migrações Seguras, Ordeiras e 
Regulares, adotado em Marraquexe, em 
10 de dezembro de 2018; o Pacto Global 
sobre Refugiados; os resultados da 
Plataforma de Ação de Pequim e do 
Programa de Ação da Conferência 
Internacional sobre População e 
Desenvolvimento (CIPD); o roteiro da 
CNUCED para a restruturação das 
dívidas soberanas (abril de 2015); e os 
Princípios Orientadores sobre Dívida 
Externa e Direitos Humanos elaborados 
pelo Alto-Comissário das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos.
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Or. en
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