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Proposta de resolução (artigo 181.º, n.º 3, do Regimento) que substitui a proposta de 
resolução não legislativa A9-0054/2019

Resolução do Parlamento Europeu sobre a execução da Política Externa e de Segurança 
Comum

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 o Título V do Tratado da União Europeia (TUE),

– Tendo em conta a Carta das Nações Unidas e a Ata Final de Helsínquia, de 1975, da 
Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE),

– Tendo em conta o Tratado do Atlântico Norte, de 1949, e a declaração conjunta sobre a 
cooperação entre a NATO e a União Europeia, de 10 de julho de 2018,

– 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 a Declaração de Sófia, de 17 de maio de 2018, e as conclusões do 
Conselho sobre o alargamento e o processo de estabilização e de associação, de 26 de 
junho de 2018 e 18 de junho de 2019,

– Tendo em conta a Resolução 70/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas intitulada 
«Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» 

1 JO C 210 de 3.8.2010, p. 1.
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(Transformar o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável), de 
25 de setembro de 2015,

– Tendo em conta a Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que 
estabeleceu a Agenda sobre as Mulheres, a Paz e a Segurança em 2000 («MPS»),

– Tendo em conta a sua recomendação ao Conselho, à Comissão e ao Serviço Europeu 
para a Ação Externa (SEAE), de 15 de novembro de 2017, sobre a Parceria Oriental, na 
perspetiva da Cimeira de novembro de 20172,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A9-0054/2019),

A. Considerando que o Parlamento tem o dever e a responsabilidade de questionar a 
eficácia da Política Externa e de Segurança Comum (PESC) e da Política Comum de 
Segurança e Defesa (PCSD);

B. Considerando que, neste momento, se está a assistir à retirada de parceiros tradicionais 
da cena mundial, o que aumenta a pressão sobre a cooperação e as instituições e 
propicia uma crescente assertividade por parte de poderes regionais;

C. Entende que o islamismo constitui um dos principais desafios que ameaçam atualmente 
a segurança pública na Europa e que este exige uma ação rápida, assertiva e coordenada, 
tanto a nível interno como externo;

D. Considerando que as prerrogativas dos parlamentos nacionais no domínio da sua própria 
política externa e de segurança devem ser primordiais e respeitadas; considerando que 
uma política externa comum demasiado ambiciosa pode comprometer a segurança 
europeia;

E. Considerando que o mundo enfrenta uma mudança global de poderes, em que a 
concorrência geopolítica é uma tendência dominante na política externa, o que exige 
mecanismos e capacidades de resposta rápidos e adequados que as estruturas existentes 
podem disponibilizar da melhor forma;

F. Considerando que a opressão e a migração em massa e não controlada se encontram 
entre as principais causas de conflitos mundiais;

G. Considerando que a política de alargamento da UE está a contribuir para a instabilidade;

H. Considerando que, face ao fracasso de importantes acordos sobre o controlo de 
armamento e o desarmamento – e tendo também em vista o surgimento de «tecnologias 
emergentes», como a cibertecnologia e o desarmamento de armas autónomas – o 
controlo de armas e a não proliferação devem passar a constituir uma prioridade da 
política externa e de segurança dos Estados-Membros da UE;

1. Considera que os Estados-Membros da UE devem utilizar de forma acrescida os 
instrumentos comerciais e de desenvolvimento;

2 JO C 356 de 4.10.2018, p. 130.



AM\1196064PT.docx PE643.453v01-00

PT Unida na diversidade PT

2. Salienta que os Estados-Membros da UE devem passar de uma abordagem reativa para 
uma abordagem preventiva e salienta a importância de se aliar a parceiros estratégicos 
que partilhem os seus princípios para defender os valores do mundo ocidental;

3. Recorda que as missões civis lideradas pela UE têm sido ineficazes do ponto de vista 
operacional e insta a Comissão a lançar uma auditoria independente e transparente de 
todas as operações e missões civis e policiais internacionais ainda em curso ou 
passadas;

4. Considera que a prevenção de conflitos, a consolidação da paz e a resolução pacífica de 
conflitos prolongados, nomeadamente na vizinhança imediata da UE, devem constituir 
prioridades para os Estados-Membros da UE nos próximos anos;

5. Recorda que as democracias modernas requerem instâncias legislativas plenamente 
operacionais e, a este respeito, sublinha a importância de apoiar o trabalho dos 
parlamentos tanto nos Balcãs Ocidentais como nos países vizinhos;

6. Recorda a soberania dos Estados-Membros e sublinha a necessidade de se adotar 
políticas de cooperação externa e de segurança que não se revistam de um caráter 
coercivo;

7. Apela a uma estratégia credível nos Balcãs Ocidentais, que deve excluir qualquer 
alargamento futuro a países como a Albânia, a Bósnia-Herzegovina e o Kosovo;

8. Insta os Estados-Membros a reforçarem as suas capacidades e a incentivarem a 
cooperação e a partilha de informações para impedir que intervenientes estatais e não 
estatais de países terceiros interfiram de forma hostil no processo de tomada de decisão 
dos Estados-Membros;

9. Reconhece que a migração em massa e descontrolada constitui uma das principais 
ameaças para a segurança europeia e considera que esta questão deve ocupar um lugar 
central no âmbito da política externa e de segurança dos Estados-Membros;

10. Sublinha a ameaça que o islamismo representa para a Europa e apela a um esforço 
concertado para responder a este desafio, cooperando para tal com parceiros como os 
Estados Unidos e a Rússia;

11. Salienta a necessidade de pôr termo aos processos de parceria e de alargamento em 
relação à Turquia, nomeadamente atendendo às ações ilegais que estão ser lideradas por 
este país, como a invasão da Síria e da Líbia, assim como atividades de perfuração 
ilegal nos territórios insulares dos Estados soberanos de Chipre e da Grécia;

12. 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.
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