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B7-0000/2011

Resolução do Parlamento Europeu sobre a revisão da Política Europeia de Vizinhança –
a Dimensão Oriental 

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as conclusões da reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da 
Parceria Oriental de 13 de Dezembro de 2010,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a Política Europeia de Vizinhança 
(PEV), de 19 de Janeiro de 2006, sobre o reforço da PEV, de 15 de Novembro de 2007, 
sobre o  Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP), de 6 de Julho de 2006, e 
sobre a revisão do IEVP, de 19 de Fevereiro de 2009, 

– Tendo em conta o desenvolvimento da Política Europeia de Vizinhança (PEV) desde 
2004 e, em particular, os relatórios intercalares da Comissão sobre a sua execução,

– Tendo em conta os Planos de Acção adoptados em conjunto com a Arménia, o 
Azerbaijão, a Geórgia e a Moldávia, bem como Agenda de Associação UE-Ucrânia,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho "Negócios Estrangeiros" sobre a PEV, de 26 
de Julho de 2010,

– Tendo em conta a Declaração Conjunta da Cimeira de Praga sobre a Parceria Oriental, de 
7 de Maio de 2009,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre o Balanço da Política Europeia de 
Vizinhança (PEV), de 12 de Maio de 20101,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre a Parceria Oriental, de 3 de 
Dezembro de 20082,

– Tendo em conta as Comunicações da Comissão sobre uma Política Europeia de 
Vizinhança forte, de 5 de Dezembro de 20073, sobre o reforço da PEV, de 4 de Dezembro 
de 20064, sobre a Política Europeia de Vizinhança – Documento de Estratégia, de 12 de 
Maio de 20045, sobre a Europa alargada e os países vizinhos: um novo enquadramento 
para as relações com os nossos vizinhos orientais e meridionais, de 11 de Março 
de 20036,
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– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1638/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de Outubro de 2006, que estabelece disposições gerais relativas à criação 
do Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria1 (IEVP),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 110.º do seu Regimento,

A.   Considerando que o Tratado de Lisboa criou as condições para que a UE melhore a 
eficácia e a coerência das suas relações com intervenientes e parceiros, designadamente 
aqueles que são seus vizinhos, 

B.   Considerando que, nos termos do artigo 8.º do Tratado UE, a União desenvolve relações 
privilegiadas com os países vizinhos, a fim de criar um espaço de prosperidade e boa 
vizinhança, fundado nos valores da União e caracterizado por relações estreitas e 
pacíficas, baseadas na cooperação;

C.   Considerando que, desde seu lançamento, a PEV tem ocasionado o reforço das relações 
com os países parceiros, tendo proporcionado alguns benefícios tangíveis; e que os 
desafios permanecem e que a ênfase se deve deslocar agora para as tarefas de execução, 
com prioridades de acção claramente definidas, uma avaliação comparativa clara e 
modalidades de diferenciação com base no desempenho,

D. Considerando que a Parceria Oriental (PO) é um quadro político portador de significado 
para o aprofundamento das relações com – e entre – os países parceiros, com base no 
princípio da partilha de atribuições e de responsabilidades; e que o reforço das relações 
pressupõe um compromisso comum mais aprofundado e a realização de progressos 
tangíveis no sentido da boa governação;

E. Considerando que a UE deveria promover uma abordagem da base para o topo, 
aumentando o seu apoio às sociedades civis e aos meios de comunicação social com o 
propósito de patrocinar os processos de democratização, que são uma das condições 
prévias para a estabilização a longo prazo,

F. Considerando que os conflitos por resolver impedem não só o desenvolvimento 
económico, social e político dos países envolvidos, mas também a cooperação regional, a 
estabilidade e a segurança, 

G. Considerando que o IEVP tem contribuído para simplificar o financiamento da PEV; e 
que o processo de criação do instrumento que lhe vai suceder deve reflectir as conclusões 
da Revisão Estratégica da PEV, concretizando-se através de consultas alargadas; 

Revisão da PEV – aspectos de ordem geral

1.  Reafirma os valores, princípios e compromissos sobre os quais se construiu a PEV, que 
incluem a Democracia, o Estado de Direito, o respeito dos Direitos Humanos e das 
liberdades fundamentais, a economia de mercado, o desenvolvimento sustentável e a boa 

                                               
1 JO L 310 de 9.11.2006, p. 1.
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governação;  considera que a PEV continua a ser um quadro válido para aprofundar e 
fortalecer as relações com os nossos parceiros mais próximos, em ordem a apoiar as suas 
reformas políticas, sociais e económicas, e sublinha a importância de se manter o 
princípio da partilha da responsabilidade pela concepção e execução de programas e 
acções;

2.  Salienta que a Revisão Estratégica da PEV deve reflectir o compromisso político 
reforçado de todos os parceiros e fortalecer uma diferenciação com base no desempenho, 
alicerçada em critérios de aferição claramente definidos;

3.  Realça a necessidade de reconhecer as alterações decorrentes da entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa, em especial, o papel reforçado da Vice-Presidente da Comissão e Alta 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, a 
criação do Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE) e os novos poderes do Parlamento 
Europeu, a fim de conferir uma coerência acrescida à política externa da UE e aumentar a 
eficiência e a legitimidade da sua dimensão externa e do seu raio de acção;

PEV – Parceria Oriental

4. Congratula-se com o lançamento da PO como quadro político para o avanço da Dimensão 
Oriental da PEV, que tem como objectivo aprofundar e reforçar as relações da UE com os 
seus vizinhos a leste, promovendo a associação política, a integração económica e a 
aproximação legislativa e, ao mesmo tempo, apoiando as reformas políticas e 
socioeconómicas dos países parceiros; exorta o Conselho, a Comissão e o SEAE a 
elaborarem critérios de aferição claros para o acompanhamento de tais reformas, 
observando que os valores de referência devem ter em consideração as especificidades de 
cada parceiro, incluindo os seus diferentes objectivos e potenciais; 

5.  Sublinha que a perspectiva da adesão, tal como prevê o artigo 49.º do Tratado da União 
Europeia, constitui o horizonte a longo prazo dos nossos parceiros e frisa a importância 
de manter a perspectiva de adesão como força motriz das reformas nesses países;

6. Recorda que os valores fundamentais partilhados, como a Democracia, o Estado de 
Direito, o respeito dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais, a independência 
do poder judicial e o combate à corrupção, que são a base sobre a qual a PEV e PO foram 
erigidas, devem continuar a ser o principal critério fulcral de avaliação do desempenho 
dos países nossos parceiros; incentiva, por isso, a Comissão e o SEAE a prosseguirem de 
forma ainda mais ambiciosa a execução dos programas de acção anuais neste domínio;

7.  Observa que, desde o lançamento da PEV em 2004, tem havido uma série de êxitos e 
fracassos, com uma evolução positiva no que diz respeito aos Direitos Humanos e à 
democratização em alguns dos países parceiros e com alguns desenvolvimentos negativos 
noutros, em particular na Bielorrússia; 

8. Salienta que a luta contra a corrupção, designadamente ao nível do poder judicial e das 
forças policiais, deve ser uma prioridade da UE no aprofundamento das suas relações 
com os países da Parceria Oriental e que esse facto se deve reflectir no quadro do 
Programa Global de Reforço Institucional;
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9.  Sublinha a importância de se aditar uma dimensão multilateral às relações bilaterais da 
UE com os países da PO, aumentando o número de actividades e iniciativas incluídas nas 
plataformas temáticas e dando especial atenção ao aprofundamento de um diálogo 
consequente com a sociedade civil; observa, no entanto, que a dimensão bilateral mantém 
toda a sua importância e reivindica uma diferenciação mais clara e rigorosa, na qual à 
ambição e aos compromissos se siga a fase da execução e os progressos sejam 
efectivamente recompensados; acredita de forma inabalável no facto de a intensificação 
dos laços com os parceiros com melhores resultados poder vir a ter um efeito positivo 
sobre os demais e propiciar um reforço da cooperação multilateral;

10. Salienta que as organizações da sociedade civil (OSC) têm um papel fundamental a 
desempenhar na promoção dos valores da PEV, nomeadamente dos Direitos Humanos e 
da democratização, e que esse papel, bem como o respectivo envolvimento na execução 
de projectos no âmbito do IEVP e no acompanhamento da execução dos Planos de Acção 
da PEV, deve estribar-se numa transmutação dos apoios financeiros e institucionais que 
lhes subjazem; saúda a participação activa das organizações da sociedade civil, 
particularmente as dos países parceiros, no Fórum da Sociedade Civil; 

11. Sublinha a importância das autarquias locais no desenvolvimento democrático dos países 
nossos parceiros e incentiva a expansão dos programas de geminação entre as autarquias 
locais dos Estados-Membros da União Europeia e as dos países parceiros, bem como a 
criação da Assembleia Local e Regional da Europa Oriental e do Sul do Cáucaso;

12. Salienta a importância da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação 
independentes para o desenvolvimento das Democracias, bem como a sua importância 
como forma de promover o intercâmbio e a comunicação entre as sociedades da região e 
entre estas e a União Europeia; incentiva a União Europeia a apoiar a criação e a 
consolidação de meios de comunicação social, inclusive mediante contributos de ordem 
financeira, como forma de promover também o estabelecimento de canais directos de 
comunicação entre as sociedades; 

13. Recorda o seu entendimento de que os Acordos de Associação são um utensílio 
importante para estimular a reforma, devendo incluir condições concretas, calendários e 
critérios de avaliação de desempenho e prever um processo de acompanhamento regular, 
de maneira a permitir o aprofundamento eficaz da relação bilateral com a UE em moldes 
holísticos e melhorar a coerência entre todos os elementos constituintes de tais acordos, 
ou seja, as vertentes políticas, económicas, sociais e culturais, a par do respeito dos 
Direitos Humanos; congratula-se com o lançamento das actividades preparatórias dos 
Programas Globais de Reforço Institucional em 2011; sublinha que, na perspectiva da 
natureza ambiciosa dos Acordos de Associação e da sua importância decisiva para o 
futuro da Parceria Oriental, a UE deverá apoiar os países que a integram através da 
concessão de assistência técnica e financeira, a fim de os capacitar e de lhes permitir a 
observância dos compromissos decorrentes da respectiva execução;

14. Congratula-se com o trabalho levado a cabo pelo Grupo Consultivo de Alto Nível da UE 
na Arménia e pelo seu lançamento na Moldávia; convida, quer a Vice-Presidente da 
Comissão e Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
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Segurança, quer a Comissão, para debaterem a possibilidade de se prestar assistência a 
outros países da Parceria Oriental;

15. Considera que uma cada vez maior integração económica é um veículo de reformas e um 
agente de mudança; entende que a perspectiva do estabelecimento de zonas de comércio 
livre abrangentes e aprofundadas (ZCLAA) com a UE, logo que satisfeitos os requisitos 
necessários, constitui um dos principais factores de atracção da PO para os países 
parceiros e um poderoso incentivo para reforma; 

16. Salienta a importância de apoiar a mobilidade dos cidadãos e de gerir os fluxos 
migratórios, designadamente através de acordos de readmissão e de facilitação de vistos, 
a fim de se caminhar gradualmente para a liberalização total dos vistos como objectivo a 
longo prazo, na condição de as condições aplicáveis serem cumpridas; incentiva a 
celebração de acordos bilaterais que incluam a actualização das leis nacionais referentes à 
migração nos países da PEV; salienta a necessidade de se garantir que a aplicação desses 
acordos e dessas políticas, em particular no que diz respeito à  concessão de asilo, esteja 
em plena conformidade, quer com os compromissos e as obrigações internacionais, quer 
com as normas comunitárias, especialmente em matéria de Direitos Humanos; 

17. Exorta a Comissão a prestar particular atenção à mobilidade dos estudantes, dos 
académicos, dos investigadores e dos empresários, garantido a existência de recursos 
suficientes e reforçando e alargando os programas já existentes de concessão de bolsas de 
estudos; congratula-se com o estabelecimento de Parcerias para a Mobilidade com a 
Moldávia e com a Geórgia e incentiva a celebração de parcerias da mesma índole com 
outros países da Parceria Oriental, como parte da abordagem global da UE ao fenómeno 
migratório; 

18. Salienta a importância da cooperação sectorial, atendendo à interdependência crescente, 
designadamente, de áreas como a segurança energética, o ambiente e as alterações 
climáticas, a educação, as tecnologias da informação, a investigação, os transportes, o 
desenvolvimento social e a inclusão, o emprego e as políticas de criação de postos de 
trabalho, sem esquecer a cooperação no domínio da saúde; sublinha o facto de o reforço 
da cooperação sectorial poder promover sinergias entre as políticas internas da UE e as da 
PEV; neste contexto, entende que se deveria incentivar um maior número de países 
parceiros a celebrar protocolos com a União Europeia atinentes à sua participação em 
programas e agências da UE; 

19. Reitera o valor do IEVP como instrumento de financiamento da PEV, embora insista na 
necessidade de se lhe conferir uma maior flexibilidade e capacidade de resposta às crises, 
assegurando a prestação de uma assistência mais focalizada e especialmente vocacionada 
para a sociedade civil e as instâncias a nível local, mediante a adopção de uma 
abordagem da base para o topo; destaca o valor do controlo da gestão e dos processos de 
execução dos diferentes programas referentes ao IEVP; convida a Comissão e o SEAE a 
procederem a consultas exploratórias com o Parlamento e com as partes interessadas da 
sociedade civil para a ulterior elaboração do instrumento que lhe sucederá;

20. Salienta a importância da manutenção de níveis adequados de financiamento e manifesta 
a sua satisfação pela melhor coordenação do trabalho das instituições financeiras 
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internacionais e de outros dadores, com o propósito de melhorar a eficiência e de gerar 
sinergias; sublinha que a UE deveria também contribuir para uma melhor utilização dos 
recursos existentes por parte dos países parceiros através de uma ênfase acrescida nos 
aspectos práticos da cooperação, a fim de capacitar as respectivas instituições para a 
execução das reformas e dos compromissos decorrentes dos diferentes acordos 
celebrados com a UE; 

21. Considera o apoio orçamental como um instrumento útil e capaz de proporcionar 
incentivos reais, embora entenda que ele deva ser objecto de condições, incluindo a 
existência de uma gestão orçamental e de procedimentos de controlo eficientes nos países 
beneficiários, a manutenção de baixos níveis de corrupção e a capacidade de usar esse 
apoio de forma transparente, eficaz e responsável;

22. Regista o maior envolvimento da UE nas questões de segurança da Parceria Oriental com 
a criação da EUBAM ("European Union Border Assistance Mission") na Moldávia e da 
EUMM ("European Union Monitoring Mission") na Geórgia; convida a Vice-Presidente 
da Comissão e Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança e o SEAE a reforçarem o seu envolvimento na resolução de conflitos 
prolongados através de uma participação mais activa nas estruturas de resolução de 
conflitos, quer permanentes, quer ad hoc, em especial as da OSCE, e através de medidas 
e programas de fortalecimento da confiança, incluindo o lançamento de novas missões e a 
ponderação de iniciativas pragmáticas, como a manutenção de contactos informais com 
as sociedades e os dirigentes de territórios separatistas; sublinha a importância de se 
reforçar o princípio das relações de boa vizinhança através da PEV, da PO e das 
negociações dos Acordos de Associação; considera que os Representantes Especiais da 
UE ainda têm um importante papel a desempenhar, sobretudo, nos locais onde o seu 
mandato possui uma dimensão regional;

O papel do Parlamento Europeu

23. Frisa a importância crucial do Parlamento Europeu na promoção do debate político e o 
seu papel no reforço da liberdade e da Democracia nos países parceiros nossos vizinhos; 
destaca o seu compromisso com o acréscimo da coerência do trabalho que desenvolve 
através das diferentes estruturas parlamentares, do reforço da sua relação com a sociedade 
civil e da eficácia das acções dos seus órgãos, nomeadamente por via de uma melhor 
utilização das suas delegações junto das instâncias interparlamentares;

24. Requer a rápida instituição da Assembleia Parlamentar UE-Países Vizinhos do Leste 
(EURONEST), sublinhando seu papel no aprofundamento da Democracia e das 
instituições democráticas e a sua importância no reforço da dimensão parlamentar da 
Parceria; 

25. Destaca o papel do Parlamento Europeu em todas as fases e áreas de desenvolvimento da 
PEV, tanto na definição de opções estratégicas, como no controlo da respectiva execução, 
reiterando o seu compromisso de continuar a exercer o direito de escrutínio parlamentar 
da execução da PEV mediante a organização de debates regulares com a Comissão sobre 
a aplicação do IEVP; lamenta, contudo, as limitações do acesso e da consulta de materiais 
referentes à preparação dos documentos de programação relevantes; lança um apelo no 
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sentido de que seja facultado ao PE o acesso aos mandatos de todos os acordos 
internacionais em fase de negociação, em conformidade com o disposto no n.º 10 do 
artigo 218.º do TFUE, que estipula que Parlamento seja imediata e cabalmente informado 
em todas as fases do processo;

*
*     *

26. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, à 
Vice-Presidente da Comissão e Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Serviço Europeu para a Acção Externa, aos 
Governos e aos Parlamentos nacionais dos países da PEV, à OSCE e ao Conselho da 
Europa.


