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Alteração 1 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pirataria marítima 

Proposta de resolução comum 

Considerando H 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

H. Considerando que a instabilidade 

política vigente na Somália é uma das 

causas da pirataria, problema para o qual 

contribui, e que a pirataria continua a ser 
encarada por alguns somalis como uma 
fonte de rendimento lucrativa e viável; 

H. Considerando que a instabilidade 

política vigente na Somália é uma das 

causas da pirataria, problema para o qual 

contribui; 
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Alteração  2 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pirataria marítima 

Proposta de resolução comum 

Considerando I-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  I-A. Considerando que, na Somália, a 
situação militar e de segurança 
permanece perigosa e imprevisível; que a 
missão da União Africana AMISOM 
conseguiu repelir a milícia islamita Al 
Shabaab e só recentemente colocou 100 
soldados em Baidoa; que o Quénia 
interveio recentemente, em termos 
militares, na região centro-sul da 
Somália, mas não conseguiu derrotar a Al 
Shabaab de forma decisiva; que as forças 
nacionais de defesa etíopes intervieram 
nas regiões de Hiraan e de Bay, em 
fevereiro de 2012; que os abusos dos 
direitos humanos, a tortura, as detenções 
arbitrárias, as execuções sumárias e os 
ataques ilegais de represália contra civis 
cometidos pelas forças etíopes e pelas 
milícias leais ao TFG foram divulgados 
pela Human Rights Watch; que a 
Eritreia, país vizinho, foi acusada pelo 
Grupo de Supervisão de Sanções das 
Nações Unidas de fornecer armas, treino 
e apoio financeiro à Al Shabaab, 
violando, assim, o embargo de armas das 
Nações Unidas; 

Or. en 
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Alteração  3 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pirataria marítima 

Proposta de resolução comum 

Considerando K 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

K. Considerando que o problema da 

pirataria tem também efeitos negativos em 

toda a região, onde as operações de pesca 

são reguladas por acordos de pesca 

bilaterais e multilaterais, e que essas 

operações se tornaram uma atividade 

perigosa, não apenas para os barcos da UE 

que pescam, por exemplo, nas águas das 

Seicheles ao abrigo do Acordo de Parceria 

no setor da pesca entre a UE e a República 

das Seicheles, mas também para os 

pescadores locais aos quais a UE concede 

apoio setorial, o que implica, portanto, 

assumir uma responsabilidade social; que 

os pescadores locais não dispõem dos 

mesmos meios, nem em termos 

financeiros, nem em termos de capacidade 

humana, para se protegerem da pirataria; 

K. Considerando que o problema da 

pirataria tem também efeitos negativos em 

toda a região, onde as operações de pesca 

são reguladas por acordos de pesca 

bilaterais e multilaterais, e que essas 

operações se tornaram uma atividade 

perigosa, não apenas para os barcos da UE 

que pescam, por exemplo, nas águas das 

Seicheles ao abrigo do Acordo de Parceria 

no setor da pesca entre a UE e a República 

das Seicheles, mas também para os 

pescadores locais aos quais a UE concede 

apoio setorial, o que implica, portanto, 

assumir uma responsabilidade social; que 

os pescadores locais não dispõem dos 

mesmos meios, nem em termos 

financeiros, nem em termos de capacidade 

humana, para se protegerem da pirataria; 
Considerando que as embarcações de 
pesca de muitos países se têm aproveitado 
do caos reinante na Somália para pescar 
na zona das 200 milhas náuticas do país 
desde 1990, pondo em risco a subsistência 
dos pescadores somalis; 
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Alteração  4 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pirataria marítima 

Proposta de resolução comum 

Considerando L-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  L-A. Considerando que o Corno de África 
e a Somália, em particular, foram 
afetados por uma grande fome causada 
pela seca, que provocou uma crise 
humanitária grave atingindo mais de 12 
milhões de pessoas na região e mais de 
7,5 milhões na Somália;  que a fome não 
provocou apenas a morte de muitas 
pessoas, sobretudo de crianças, mas esteve 
também na origem de um fluxo de 
refugiados, em grande escala, para os 
países vizinhos do Quénia e da Etiópia;  
que a Comissão Europeia aumentou a sua 
assistência de ajuda humanitária de 9 
milhões de euros, em 2005, para 46 
milhões de euros, em 2008, mas desde 
então diminuiu a ajuda para apenas 35 
milhões de euros, em 2010, e 30 milhões 
de euros, em 2011;  que a Comissão reviu 
a sua afetação em matéria de ajuda 
humanitária para 77 milhões de euros só 
depois da seca devastadora, no verão de 
2011; 
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Alteração  5 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pirataria marítima 

Proposta de resolução comum 

Considerando N 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

N. Considerando que os esforços da UE 

para combater a pirataria conseguiram 

proteger carregamentos do Programa 

Alimentar Mundial (PAM) e da Missão da 

União Africana na Somália (AMISOM), 
cujas missões necessitam de um firme 
empenho para garantir níveis de força 
adequados e que estas correm o risco de 
vir a ser comprometidas no futuro devido 
à falta de forças navais; 

N. Considerando que os esforços da UE 

para combater a pirataria conseguiram 

proteger carregamentos do Programa 

Alimentar Mundial (PAM) e da Missão da 

União Africana na Somália (AMISOM); 
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Alteração  6 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pirataria marítima 

Proposta de resolução comum 

N.º 1 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

1. Reitera a sua grande preocupação 
relativamente à ameaça crescente que a 
pirataria e os assaltos à mão armada 
perpetrados contra navios internacionais 
que prestam ajuda humanitária à 
Somália, contra navios de pesca, 
mercantes e de passageiros da UE e 
internacionais no Oceano Índico, em 
particular na costa ao largo da Somália e 
do Corno de África, representam para a 
segurança dos marítimos e outras 
pessoas, assim como para a estabilidade 
regional; 

1. Manifesta profunda preocupação pela 
crescente militarização da abordagem da 
UE à pirataria, caracterizada por três 
operações militares no âmbito da Política 
Comum de Segurança e Defesa (PCSD) e 
pela ausência de esforços diplomáticos, 
políticos e de mediação que poderiam 
abrir caminho ao cessar-fogo, à 
mediação, às negociações de paz, à 
reconciliação, à desmobilização e a 
esforços a médio e longo prazo de 
construção do Estado; 
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Alteração  7 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pirataria marítima 

Proposta de resolução comum 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  1-A. Constata a presença da 
EU-NAVFOR ATALANTA ao largo da 
costa da Somália; salienta que a 
EU-NAVFOR ATALANTA e outras 
operações navais, como a operação Ocean 
Shield da NATO, apenas podem ter êxito 
na dissuasão e contenção da pirataria se 
os piratas capturados pelas forças 
internacionais forem submetidos a um 
julgamento justo e as causas políticas, 
sociais e económicas profundas do 
problema forem resolvidas em terra; 
regista com preocupação o crescente 
recurso à violência pelos piratas contra 
civis desarmados; rejeita a Decisão do 
Conselho de 23 de março que permite à 
EU-NAVFOR ATALANTA destruir o 
apoio logístico em terra dos piratas, o que 
contribui para uma maior escalada 
militar e causa, potencialmente, danos 
colaterais inaceitáveis; 
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Alteração  8 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pirataria marítima 

Proposta de resolução comum 

N.º 4 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

4. Congratula-se com a Decisão do 
Conselho, de 23 de março de 2012, de 
prorrogar o mandato da EU NAVFOR 
ATALANTA até dezembro de 2014 e de 
alargar a zona de operações desta força; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração 9 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pirataria marítima 

Proposta de resolução comum 

N.º 5 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

5. Deplora o facto de o número de navios 
fornecidos pelos Estados-Membros para a 

EUNAVFOR ATALANTA ter diminuído 

de oito para apenas dois ou três no início 

de 2012, apelando, por conseguinte, aos 
Estados-Membros para que forneçam 
mais meios navais para garantir o êxito 
da operação ATALANTA; 

5. Regista o facto de o número de navios 
fornecidos pelos Estados-Membros para a 

EUNAVFOR ATALANTA ter diminuído 

de oito para apenas dois ou três no início 

de 2012; 

Or. en 
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Alteração 10 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALEE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pirataria marítima 

Proposta de resolução comum 

N.º 6 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

6. Apela a uma coordenação reforçada, a 
título do mecanismo SHADE, entre a UE, a 

NATO, as três principais operações de luta 

contra a pirataria na região (EUNAVFOR, 

CTF150/151 e TF508 no âmbito da 

operação Ocean Shield da NATO) e as 

diversas forças navais internacionais, a fim 
de evitar uma duplicação desnecessária, 
uma vez que ambas as organizações, a UE 
e a NATO, pese embora a sua autonomia 
de decisão, operam na mesma zona, têm 
os mesmos interesses e são constituídas, 
em grande parte, pelos mesmos países 
europeus; 

6. Regista a coordenação a título do 
mecanismo SHADE, entre a UE, a NATO, 

as três principais operações de luta contra a 

pirataria na região (EUNAVFOR, 

CTF150/151 e TF508 no âmbito da 

operação Ocean Shield da NATO) e as 

diversas forças navais internacionais; 

Or. en 
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Alteração  11 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pirataria marítima 

Proposta de resolução comum 

N.º 10 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

10. Salienta que a persistência da 

impunidade da pirataria compromete a sua 

prevenção; lamenta que, não obstante os 

acordos de transferência celebrados entre a 

UE e países terceiros (Quénia, Seicheles, 

Maurícia), os acordos bilaterais para a 

repatriação de piratas condenados 

concluídos entre as Seicheles e a 
Puntlândia e a Somalilândia, sem esquecer 
os vários os quadros jurídicos 

internacionais, muitos piratas e outros 

criminosos não tenham sido ainda detidos, 

ou, mesmo que o tenham sido, foram 

muitas vezes libertados por falta de provas 

sólidas ou por falta de vontade política na 

sua condenação; faz notar, ainda, que 

alguns Estados-Membros dispõem de 

salvaguardas em matéria de Direito penal 

inadequadas para lutar contra a pirataria 

em alto mar; 

10. Salienta que a persistência da 

impunidade da pirataria compromete a sua 

prevenção; lamenta que, não obstante os 

acordos de transferência celebrados entre a 

UE e países terceiros (Quénia, Seicheles, 

Maurícia), os acordos bilaterais para a 

repatriação de piratas condenados 

concluídos entre as Seicheles e as regiões 
somalis da Puntlândia e da Somalilândia, 
sem esquecer os vários os quadros 

jurídicos internacionais, muitos piratas e 

outros criminosos não tenham sido ainda 

detidos, ou, mesmo que o tenham sido, 

foram muitas vezes libertados por falta de 

provas sólidas ou por falta de vontade 

política na sua condenação; faz notar, 

ainda, que alguns Estados-Membros 

dispõem de salvaguardas em matéria de 

Direito penal inadequadas para lutar contra 

a pirataria em alto mar; 

Or. en 
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Alteração 12 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pirataria marítima 

Proposta de resolução comum 

N.º 20 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

20. Apoia firmemente o processo de Jibuti 

para a paz e a reconciliação; solicita uma 

abordagem abrangente à situação na 

Somália, que associe segurança e 

desenvolvimento, Estado de Direito e 

respeito dos Direitos Humanos e do Direito 

humanitário internacional; 

20. Apoia firmemente o processo de Jibuti 

para a paz e a reconciliação; solicita uma 

abordagem abrangente à situação na 

Somália, que associe segurança e 

desenvolvimento, Estado de Direito e 

respeito dos Direitos Humanos e do Direito 

humanitário internacional; exorta a VP/AR 
e o REUE a reverem de forma crítica o 
processo de paz do Jibuti e a analisarem a 
possibilidade de enviar uma equipa de 
mediadores, cujos membros reúnam a 
confiança de uma ampla variedade de 
partes interessadas somalis, incluindo 
associações de mulheres, e que possam 
trazer para a mesa de negociações uma 
série de intervenientes somalis; apela à 
VP/AR para que lance um processo 
destinado aos intervenientes da sociedade 
civil da Somália, dentro e fora do país, 
visando permitir um debate regular e 
contínuo acerca de eventuais soluções 
para os problemas políticos do país; 
exorta a VP/AR a reunir estes dois 
processos, a exemplo do processo de paz 
bem sucedido que ocorreu no Sudão entre 
2000 e 2005; insta o REUE a encontrar-se 
com representantes da Al Shabaab, a fim 
de perceber até que ponto a Al Shabaab, 
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ou fações desta, está disposta a encontrar 
uma solução pacífica; 
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Alteração  13 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pirataria marítima 

Proposta de resolução comum 

N.º 21-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  21-A. Manifesta profunda preocupação 
pelas ações militares em curso e pelos 
graves abusos dos Direitos Humanos, bem 
como pelo continuado sofrimento da 
população civil, causados pelas lutas que 
decorrem na região centro-sul da 
Somália; condena os crimes de guerra 
cometidos por vários grupos armados, 
desde a Al Shabaab às milícias leais ao 
TFG; condena as intervenções militares 
unilaterais conduzidas pelo Quénia e pela 
Etiópia, países vizinhos, em 2011 e 2012, 
que apenas contribuíram para o aumento 
dos combates, do sofrimento, do caos e da 
anarquia sem que tenham alcançado uma 
vitória decisiva sobre a Al Shabaab; insta 
a VP/AR a criticar abertamente quer o 
Quénia quer a Etiópia pelas suas 
intervenções militares; apela ao Quénia, à 
Etiópia e a todos os outros países 
vizinhos, incluindo a Eritreia, a porem 
termo às interferências e intervenções na 
Somália; salienta que a União Africana 
enviou a AMISOM, missão militar na 
Somália, mandatada pelo Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, e que 
procura desesperadamente mais países 
que queiram contribuir com tropas;  
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Alteração  14 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pirataria marítima 

Proposta de resolução comum 

N.º 29 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

29. Sublinha que o recurso a guardas 

armados privados constitui uma medida 

que não poderá substituir a necessária 

solução global para a ameaça polifacetada 

que a pirataria representa; tem em conta o 

facto de alguns Estados-Membros terem 

adotado legislação pertinente; neste 

contexto, solicita aos Estados-Membros 

que apliquem as medidas de segurança 

necessárias a bordo, sempre que possível, e 

insta a Comissão e o Conselho a definirem 

uma abordagem da UE em matéria de 

utilização de pessoal armado certificado a 

bordo, a fim de garantir uma correta 

aplicação das orientações da OMI a este 

respeito; 

29. Sublinha que o recurso a guardas 

armados privados constitui uma medida 

que não poderá substituir a necessária 

solução global para a ameaça polifacetada 

que a pirataria representa; tem em conta o 

facto de alguns Estados-Membros terem 

adotado legislação pertinente; neste 

contexto, solicita aos Estados-Membros 

que apliquem as medidas de segurança 

necessárias a bordo, sempre que possível, e 

insta a Comissão e o Conselho a definirem 

uma abordagem da UE em matéria de 

utilização de pessoal armado certificado a 

bordo, a fim de garantir uma correta 

aplicação das orientações da OMI a este 

respeito; manifesta, em simultâneo, 
preocupação pelo crescente papel 
desempenhado por empresas de 
segurança privada a bordo de navios 
comerciais e de prestação de ajuda 
humanitária à Somália, que contribuirá 
para a criação de um mercado no domínio 
da segurança marítima, o que poderá 
conduzir a um aumento da violência e da 
utilização de táticas letais de ambos os 
lados - piratas e pessoal de segurança 
armado - e acentua a proliferação de 
armas ligeiras e de pequeno calibre na 
região; 
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