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PROJETO DE RECOMENDAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

ao Conselho, à Comissão e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a Parceria Oriental, na 
perspetiva da Cimeira de junho de 2020
(2019/2209(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 2.º, 3.º e 8.º e o Título V, nomeadamente os artigos 21.º, 22.º, 
36.º e 37.º, do Tratado da União Europeia (TUE), bem como a Parte V do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta o lançamento da Parceria Oriental em Praga, em 7 de maio de 2009, 
enquanto projeto comum da UE e dos seus seis parceiros da Europa Oriental, a saber, 
Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, República da Moldávia e Ucrânia,

– Tendo em conta as declarações conjuntas das cimeiras da Parceria Oriental, 
nomeadamente a de 2011, em Varsóvia, a de 2013, em Vílnius, a de 2015, em Riga, e a 
de 2017, em Bruxelas,

– Tendo em conta o Acordo de Associação entre a União Europeia e a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Geórgia, 
por outro1, o Acordo de Associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia 
da Energia Atómica e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da 
Moldávia, por outro2, e o Acordo de Associação entre a União Europeia e os seus 
Estados-Membros, por um lado, e a Ucrânia, por outro3, incluindo as zonas de comércio 
livre abrangente e aprofundado (ZCLAA),

– Tendo em conta as recomendações e as atividades da Assembleia Parlamentar Euronest, 
do Comité Económico e Social Europeu, do Fórum da Sociedade Civil da Parceria 
Oriental, do Comité das Regiões e da Conferência de Órgãos de Poder Local e Regional 
para a Parceria Oriental (CORLEAP),

– Tendo em conta as comunicações da Comissão e do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE) sobre [...],

– Tendo em conta as conclusões do Conselho dos Negócios Estrangeiros sobre a Política 
Europeia de Vizinhança e a Parceria Oriental,

– Tendo em conta as suas resoluções de 15 de abril de 2015 sobre o centenário do 
genocídio arménio4, de 9 de julho de 2015 sobre a revisão da Política Europeia de 
Vizinhança5, de 21 de janeiro de 2016 sobre os Acordos de Associação/Zonas de 
Comércio Livre Abrangente e Aprofundado com a Geórgia, a Moldávia e a Ucrânia6, de 
23 de novembro de 2016 sobre a Comunicação estratégica da UE para enfrentar a 

1 JO L 261 de 30.8.2014, p. 4.
2 JO L 260 de 30.8.2014, p. 4.
3 JO L 161 de 29.5.2014, p. 3.
4 JO C 328 de 6.9.2016, p. 2.
5 JO C 265 de 11.8.2017, p. 110.
6 JO C 11 de 12.1.2018, p. 82.
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propaganda dirigida contra ela por terceiros7, de 13 de dezembro de 2016 sobre os 
direitos das mulheres nos países da Parceria Oriental8, de 19 de abril de 2018 sobre a 
Bielorrússia9, de 14 de junho de 2018 sobre os territórios ocupados da Geórgia dez anos 
após a invasão russa10, de 4 de julho de 2018 sobre o projeto de decisão do Conselho 
relativa à celebração, em nome da União, do Acordo de Parceria Abrangente e 
Reforçado entre a União Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica e os 
seus Estados-Membros, por um lado, e a República da Arménia, por outro11, de 4 de 
outubro de 2018 sobre a deterioração da liberdade dos meios de comunicação social na 
Bielorrússia, em particular, o caso da Charter 9712, de 14 de novembro de 2018 sobre a 
aplicação do Acordo de Associação entre a UE e a Moldávia13, de 14 de novembro de 
2018 sobre a aplicação do Acordo de Associação entre a UE e a Geórgia14 e de 12 de 
dezembro de 2018 sobre a aplicação do Acordo de Associação entre a UE e a Ucrânia15, 

– Tendo em conta as suas recomendações, de 15 de novembro de 2017, ao Conselho, à 
Comissão e ao SEAE sobre a Parceria Oriental, na perspetiva da Cimeira de novembro 
de 201716 e, de 4 de julho de 2018, ao Conselho, à Comissão e à Vice-Presidente da 
Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança referente às negociações relativas ao Acordo Global UE-Azerbaijão17,

– Tendo em conta o artigo 118.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Comércio Internacional,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A9-0000/2020),

A. Considerando que a Parceria Oriental assenta no compromisso partilhado pela Arménia, 
o Azerbaijão, a Bielorrússia, a Geórgia, a República da Moldávia, a Ucrânia e a União 
Europeia de aprofundar as suas relações e respeitar o direito internacional e os valores 
fundamentais, como a democracia, os direitos humanos e as liberdades fundamentais, o 
Estado de direito, a independência e a imparcialidade do sistema judicial, bem como a 
economia social de mercado, o desenvolvimento sustentável e a boa governação;

B. Considerando que a cooperação entre a UE e todos os países da Parceria Oriental só 
pode ser alcançada e mantida se esses valores e princípios fundamentais forem 
respeitados;

C. Considerando que certos países da Parceria Oriental optaram por uma integração 
política, humana e económica mais estreita com a UE, celebrando acordos de associação 
ambiciosos, que incluem ZCLAA, bem como regimes de isenção de vistos;

D. Considerando que são possíveis formas ainda mais avançadas de cooperação e 

7 JO C 224 de 27.6.2018, p. 58.
8 JO C 238 de 6.7.2018, p. 42.
9 JO C 390 de 18.11.2019, p. 100.
10 JO C 28 de 27.1.2020, p. 97.
11 Textos aprovados, P8_TA(2018)0284.
12 Textos aprovados, P8_TA(2018)0375.
13 Textos aprovados, P8_TA(2018)0458.
14 Textos aprovados, P8_TA(2018)0457.
15 Textos aprovados, P8_TA(2018)0518.
16 JO C 356 de 4.10.2018, p. 130.
17 Textos aprovados, P8_TA(2018)0294.
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integração, desde que se realizem reformas abrangentes atempadamente e de forma 
sustentável;

E. Considerando que a independência, a soberania e a integridade territorial dos parceiros 
da UE da Europa Oriental continuam em perigo devido a conflitos regionais não 
resolvidos;

F. Considerando que o Parlamento Europeu rejeita o uso da força ou ameaças de uso da 
força na resolução de conflitos e partilha o empenho da UE em apoiar a soberania, a 
integridade territorial e a independência política de todos os países da Parceria Oriental 
dentro das suas fronteiras reconhecidas internacionalmente, em conformidade com o 
direito, as normas e os princípios vigentes a nível internacional;

1. Recomenda ao Conselho, à Comissão e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança:

a) Que reconheçam e lutem por um impacto transformador da política da Parceria 
Oriental, a fim de contribuir para mudanças políticas, sociais, económicas e 
jurídicas nos três países associados;

b) Que reconheçam que os países que levam a cabo reformas globais e tomam 
medidas para cumprir os critérios enunciados no artigo 49.º do TUE podem 
optar por aderir à UE mediante um processo de integração gradual;

c) Que adotem uma visão alargada e orientada para o futuro para a próxima 
década da Parceria Oriental, com o objetivo de garantir resultados duradouros 
e irreversíveis e aprofundar a cooperação entre a UE e os países da Parceria 
Oriental; 

d) Que mantenham a natureza inclusiva da Parceria Oriental, atuando como motor 
de uma maior responsabilização democrática, de uma melhor governação 
económica, do reforço dos direitos dos cidadãos e da sustentabilidade 
ambiental; 

e) Que lancem um processo para a criação de um espaço económico comum que 
facilite uma integração política e económica mais estreita com a UE;

f) Que elaborem medidas adicionais para uma integração mais profunda, por 
exemplo, em determinadas agências da União e em programas e iniciativas 
existentes no interior da UE, respeitando plenamente os requisitos vigentes e o 
princípio «mais por mais»;

g) Que prestem maior assistência financeira, nomeadamente no contexto dos 
instrumentos financeiros externos que são atualmente objeto de negociação 
legislativa; essa assistência deve ser adaptada às necessidades específicas de 
cada um dos países parceiros e deve ser utilizada para a execução de atividades 
no âmbito do programa da Parceria Oriental;

h) Que assegurem que as conclusões da Cimeira de junho de 2020 incluam o 
reforço dos compromissos da UE e a promessa dos países da Parceria Oriental 
de obter resultados por si próprios;

Diálogo estruturado, consolidação do Estado e responsabilização democrática
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i) Que reconheçam o estatuto de parceiro associado de países desenvolvidos da 
Parceria Oriental, nomeadamente os signatários de acordos de associação com 
ZCLAA, a fim de ter em conta a necessidade mútua de mais instâncias para o 
diálogo político, de uma maior cooperação económica e de uma maior 
harmonização legislativa; 

j) Que envidem esforços adicionais para a consolidação do Estado e o reforço das 
instituições, colocando, em primeiro lugar, à disposição dos países parceiros 
associados instrumentos semelhantes ao Grupo de Apoio à Ucrânia; 
instituições fortes, independentes e eficientes a nível central e local são 
fundamentais para a responsabilização democrática, o fim da oligarquização, a 
luta contra a corrupção e a captura do Estado;

k) Que reconheçam e promovam iniciativas dos governos de países associados 
destinadas a reforçar a cooperação entre eles; deve ser aplicada uma 
abordagem semelhante à cooperação entre todos os parceiros da Europa 
Oriental em relação a diversas questões; 

l) Que incentivem a plena conformidade dos processos eleitorais com as normas 
internacionais, as recomendações da Organização para a Segurança e a 
Cooperação na Europa (OSCE) e os pareceres da Comissão de Veneza;

Política económica e desenvolvimento de um espaço económico comum
m) Que reconheçam que a execução dos acordos de comércio livre abrangente e 

aprofundado foi suficientemente bem sucedida, pelo que pode conduzir 
gradualmente à abertura do mercado único da UE, em conformidade com as 
normas e os requisitos da UE;

n) Que procurem assegurar a cooperação e a participação dos países da Parceria 
Oriental elegíveis e interessados na União da Energia, na Comunidade dos 
Transportes e no Mercado Único Digital, bem como numa maior cooperação 
no domínio aduaneiro, entre outros; 

o) Que assegurem um maior empenho dos países da Parceria Oriental na luta 
contra as alterações climáticas, incluindo a participação no novo Pacto 
Ecológico Europeu;

p) Que adotem um plano global de construção de infraestruturas com o objetivo 
de melhorar a conectividade entre a UE e os seus parceiros da Europa Oriental 
e entre os próprios países da Parceria Oriental; 

q) Que tornem extensível a outros parceiros associados a abordagem utilizada 
pela UE nos seus esforços para apoiar a recuperação da economia ucraniana, 
nomeadamente através de assistência e instrumentos macrofinanceiros 
adaptados e flexíveis e da participação de instituições e doadores financeiros 
internacionais e da coordenação entre estes, bem como da melhoria do 
ambiente para o investimento direto estrangeiro (IDE); 

Melhorar o capital humano
r) Que resolvam o problema da escassez de mão de obra qualificada na UE, 

aumentando a mobilidade dos trabalhadores dos países da Parceria Oriental e 
proporcionando garantias sociais;
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s) Que aumentem o financiamento a favor dos países da Parceria Oriental e a sua 
participação em programas educativos, de melhoria das aptidões profissionais 
e de intercâmbio, como os programas Erasmus+ e Horizonte 2020;

t) Que reforcem a cooperação académica no âmbito da Parceria Oriental através 
do lançamento de uma universidade da Parceria Oriental centrada na boa 
governação e na administração pública;

u) Que assegurem que todos os programas de apoio da UE incluam uma 
perspetiva de igualdade de género e visem os grupos mais desfavorecidos e 
vulneráveis da sociedade; 

Segurança e estabilidade
v) Que reconheçam a importância da segurança e da estabilidade para o 

desenvolvimento futuro dos países da Parceria Oriental, reforçando a 
cooperação em matéria de segurança e defesa e dedicando especial atenção aos 
conflitos regionais;

w) Que reconheçam a experiência e os conhecimentos únicos dos países da 
Parceria Oriental; que reconheçam o contributo dos parceiros associados para 
as missões da política comum de segurança e defesa (PCSD); que 
intensifiquem a cooperação em matéria de políticas de defesa relacionadas com 
a UE; 

Autoridades locais e sociedade civil
x) Que reconheçam o contributo dos intervenientes e das organizações da 

sociedade civil dos países da Parceria Oriental para os processos de 
democratização e de reforma nos seus países e em toda a região da Parceria 
Oriental; que continuem a apoiar as suas atividades e a salvaguardar o seu 
ambiente de trabalho;

y) Que aumentem o apoio e as iniciativas da UE para reforçar as autoridades 
locais e permitir-lhes implementar reformas nacionais a nível local; que 
incentivem intercâmbios regulares entre o governo central e os governos locais 
sobre os programas de reforma, com a participação da sociedade civil;

Melhor comunicação 
z) Que aumentem a visibilidade do apoio prestado pela UE nos países da Parceria 

Oriental beneficiários e intensifiquem a sensibilização dos cidadãos da UE 
para a Parceria Oriental;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho, à 
Comissão e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. 


