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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a execução da política externa e de segurança comum – relatório anual
(2019/2136(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o relatório anual do Conselho ao Parlamento Europeu sobre a política 
externa e de segurança comum,

– Tendo em conta os artigos 21.º e 36.º do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta a Carta das Nações Unidas,

– Tendo em conta a declaração da Vice-Presidente da Comissão / Alta Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança (VP/AR) sobre 
responsabilidade política1,

– Tendo em conta a estratégia global de 2016 para a política externa e de segurança da 
União Europeia,

– Tendo em conta a comunicação conjunta da Comissão e da Alta Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, de 7 de junho de 2017, 
intitulada «Uma abordagem estratégica em matéria de resiliência na ação externa da 
UE» (JOIN(2017)0021),

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A9-0000/2019),

A. Considerando que o Parlamento tem o dever e a responsabilidade de exercer o seu 
controlo democrático sobre a política externa e de segurança comum (PESC) e a política 
comum de segurança e defesa (PCSD) e deve dispor dos meios para desempenhar este 
papel;

B. Considerando que a ação externa da UE tem um impacto direto no bem-estar dos seus 
cidadãos e visa garantir a segurança e a estabilidade, salvaguardando simultaneamente 
os valores europeus de liberdade, democracia e igualdade, o Estado de direito e o 
respeito pelos direitos humanos;

C. Considerando que a necessidade de uma Europa mais forte e unida em matéria de 
relações externas é mais urgente do que antes;

D. Considerando que as bases do multilateralismo estão sob ameaça quando as regras e os 
valores universais são postos em causa ou são objeto de abusos;

E. Considerando que o mundo enfrenta uma mudança global de poderes, em que a 
concorrência geopolítica é uma tendência dominante na política externa, que exige 

1 JO C 210 de 3.8.2010, p. 1.
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mecanismos de resposta rápidos e adequados;

F. Considerando que as novas forças políticas defendem as suas próprias ambições 
mundiais e regionais com consequências imprevisíveis para a segurança mundial;

G. Considerando que o ambiente de segurança da UE é vulnerável à pressão externa, que 
impede a UE de exercer a sua soberania;

O multilateralismo está em jogo: é urgentemente necessária uma Europa mais forte e 
unida 

1. Recorda que, numa altura em que as relações de forças entre potências põem cada vez 
mais em causa a ordem mundial baseada em regras, enquanto europeus, cabe-nos a nós 
defender o multilateralismo, o direito internacional, a democracia e os direitos humanos;

2. Sublinha que o multilateralismo está no cerne dos esforços da UE para prevenir e 
resolver conflitos;

3. Apela a uma União Europeia mais forte, unida, eficaz e mais estratégica, especialmente 
uma vez que acaba de começar um novo ciclo político europeu e que a política externa e 
de segurança da UE está sujeita a alterações;

4. Reitera a necessidade urgente de intensificar a resiliência e a independência da UE, 
reforçando uma PESC que promova a paz, a segurança, os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais na Europa e no mundo;

5. Considera que a União Europeia deve assumir um papel de liderança mundial e explorar 
o seu potencial político para pensar e agir como uma potência geopolítica, ao mesmo 
tempo que defende e promove os seus valores e interesses comuns no mundo; reafirma 
a necessidade de zelar pela «autonomia estratégica da UE»; apoia plenamente a decisão 
do Presidente da Comissão de transformar o poder executivo da UE numa «comissão 
geopolítica»;

6. Entende que a União Europeia tem de ser capaz de reagir às crises com maior rapidez e 
eficácia e deve colocar uma maior ênfase na prevenção de conflitos numa fase precoce;

7. Salienta que a União Europeia tem de passar de uma abordagem reativa a uma 
abordagem de antecipação e associar-se a parceiros que partilham os mesmos valores 
para defender a ordem mundial baseada em regras assente no direito internacional; 
recorda que a PESC da UE assenta na cooperação e no multilateralismo, que 
contribuem para unir as potências regionais e mundiais pertinentes; sublinha a 
necessidade urgente de explorar novas formas de alianças e de encontrar mecanismos 
inovadores de cooperação;

8. Promove uma política externa da União que reúna as instituições da UE e todos os 
ministérios dos Negócios Estrangeiros em torno de uma política externa comum e forte 
a nível da União; insiste na necessidade de formar coligações ad hoc para reforçar a 
coesão e a legitimidade democrática da UE;

9. Realça que a União Europeia deve utilizar os instrumentos de que dispõe de forma mais 



PR\1190941PT.docx 5/7 PE641.442v02-00

PT

eficaz e atuar de modo mais unificado e coerente, a fim de melhorar os seus processos 
de tomada de decisão;

Reforçar o Parlamento Europeu enquanto pilar da PESC

10. Sublinha que a União Europeia só pode concretizar todo o seu potencial falando a uma 
só voz e transferindo, passo a passo, o processo de tomada de decisão do nível nacional 
para o nível supranacional, tirando pleno partido das possibilidades oferecidas pelas 
instituições da UE e pelos seus procedimentos; salienta que a União deve servir-se de 
todos os meios ao seu dispor para alcançar este objetivo, nomeadamente os que são 
proporcionados pela diplomacia parlamentar;

11. Reitera, a este respeito, que, ao longo dos anos, o Parlamento desenvolveu uma série de 
instrumentos e redes no domínio da ação externa que são simultaneamente distintos e 
complementares dos do poder executivo da União Europeia; apela, por conseguinte, a 
uma abordagem mais integrada da política externa e de segurança da UE, que inclua 
uma dimensão parlamentar, e à cooperação interinstitucional, ao conceber estratégias 
para países e regiões terceiros;

12. Solicita que a Comissão e o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) partilhem 
informações de forma mais eficaz e abrangente, por forma a permitir que o Parlamento 
exerça a sua função de controlo de modo eficaz e oportuno, inclusive no domínio da 
PESC;

13. Apela ao reforço do controlo parlamentar sobre a ação externa da UE, nomeadamente 
continuando a consultar regularmente a VP/AR, o SEAE e a Comissão, e à conclusão 
das negociações sobre o acesso do Parlamento a informações sensíveis do Conselho no 
âmbito da PESC e da PCSD;

14. Faz notar que, na eventualidade de o Brexit se concretizar, o poder executivo da UE 
deverá facultar à Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento, enquanto principal 
comissão responsável pelas relações com os países terceiros, todas as informações 
necessárias para que esta possa controlar, em nome do Parlamento, o processo de 
negociação, em conformidade com o artigo 218.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), e fornecer atempadamente informações sobre o(s) futuro(s) 
acordo(s) com o Reino Unido, que exige(m) a aprovação do Parlamento; destaca a 
importância da cooperação futura entre a União Europeia e o Reino Unido no domínio 
da PESC e da PCSD e reconhece a necessidade de encontrar soluções criativas;

15. Solicita que, antes da adoção de uma estratégia ou comunicação relacionada com a 
PESC por parte da Comissão e do SEAE, seja instituído um mecanismo de consulta 
com a Comissão dos Assuntos Externos e os órgãos pertinentes;

16. Apela a uma maior coerência e complementaridade entre os instrumentos de 
financiamento externo da UE e a PESC, por forma a permitir que a União Europeia faça 
frente aos desafios crescentes em matéria de segurança e política externa; considera que 
a estrutura simplificada proposta dos instrumentos externos no âmbito do Instrumento 
de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional 
requer um controlo e um equilíbrio adequados, um nível suficiente de transparência, 
bem como um contributo político estratégico e o controlo da sua execução por parte do 
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Parlamento; aponta para a necessidade de um financiamento eficaz e adequado no 
âmbito do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão para o período 2021-2027 (IPA 
III); realça o papel do Instrumento para a Estabilidade e a Paz (IEP), em particular no 
apoio à paz e à estabilidade no mundo; aguarda a adoção atempada dos instrumentos 
pós-2020, a fim de evitar lacunas de financiamento desnecessárias;

17. Incentiva a UE a continuar a dar prioridade à prevenção e mediação de conflitos; 
sublinha que esta abordagem permite obter um elevado valor acrescentado da UE em 
termos políticos, sociais, económicos e de segurança; recorda que as atividades de 
prevenção e mediação de conflitos contribuem para afirmar a presença e a credibilidade 
da União na cena internacional; destaca o importante contributo do Parlamento no 
domínio da mediação e do diálogo, especialmente nos países dos Balcãs Ocidentais e da 
Parceria Oriental, e apela a um maior desenvolvimento da cooperação interinstitucional 
em matéria de mediação;

Reforçar a PESC para combater as ameaças mundiais

18. Apela ao reforço da capacidade da UE para atuar de forma autónoma no âmbito da 
segurança e da defesa; assinala que a cooperação eficaz com organizações parceiras 
como as Nações Unidas ou a NATO é mais importante do que nunca;

19. Entende que a votação por maioria qualificada poderia tornar mais eficaz a política 
externa e de segurança da UE e acelerar o processo de tomada de decisão; solicita ao 
Conselho que utilize regularmente a votação por maioria qualificada nos casos previstos 
no artigo 31.º, n.º 2, do TUE, e insta o Conselho Europeu a tomar esta iniciativa 
recorrendo à cláusula-ponte prevista no artigo 31.º, n.º 3, do TUE; incentiva o Conselho 
a considerar a possibilidade de alargar o âmbito de aplicação da votação por maioria 
qualificada a outros domínios da PESC;

20. Reitera o seu apelo no sentido de se ponderar a criação de um Conselho Europeu de 
Segurança que melhore o processo de tomada de decisão e conduza a uma cooperação 
intergovernamental mais eficaz neste domínio;

21. Congratula-se com a decisão do Presidente da Comissão de construir, no prazo de 
cinco anos, uma verdadeira União Europeia da Defesa;

22. Relembra que o artigo 20.º, n.º 2, do TUE, que estabelece as disposições para a 
cooperação reforçada, faculta possibilidades adicionais aos Estados-Membros para 
avançarem com a PESC e, por conseguinte, deveria ser utilizado;

23. Recorda que as alterações climáticas afetam todos os aspetos da vida humana, 
designadamente aumentando a probabilidade de conflitos e violência; assinala que as 
preocupações em matéria de segurança climática devem ser integradas na política 
externa; sublinha que a UE deve desenvolver capacidades para monitorizar os riscos 
relacionados com as alterações climáticas, nomeadamente políticas de sensibilidade aos 
conflitos e de prevenção de crises; sublinha ainda a necessidade de desenvolver uma 
abordagem global das alterações climáticas e da segurança;

24. Solicita um maior apoio à estratégia de segurança marítima da UE, uma vez que a 
liberdade de navegação constitui um desafio cada vez maior; insiste em que a liberdade 
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de navegação seja respeitada em todas as circunstâncias;

25. Exorta a VP/AR, a Comissão e os Estados-Membros a prosseguirem e intensificarem os 
seus esforços para aumentar a sua capacidade de enfrentar as ameaças híbridas, 
reforçando, para tal, a ciberdefesa e a resiliência da UE contra tais ameaças; apela, neste 
contexto, ao desenvolvimento de capacidades e métodos conjuntos abrangentes para 
analisar os riscos e a vulnerabilidade;

26. Promove o reforço das capacidades de comunicação estratégica da União Europeia; 
solicita, neste contexto, um maior apoio à Divisão de Comunicação Estratégica do 
SEAE;

27. Salienta a necessidade de se tirar partido da vantagem competitiva da União, de modo a 
que esta possa adotar rapidamente uma posição estratégica na corrida internacional das 
tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, a fim de evitar que a UE se torne 
dependente dos gigantes digitais;

28. Reconhece o importante papel das missões civis e militares que fazem parte da PCSD 
na manutenção da paz, na prevenção de conflitos e no reforço da segurança 
internacional;

°

° °

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Presidente do Conselho 
Europeu, ao Conselho, à Comissão, à Vice-Presidente da Comissão / Alta Representante 
da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, e aos 
Estados-Membros.


