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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Externos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Salienta que, no atual ambiente de segurança global, a capacidade independente deve 
ser parte integrante da autonomia estratégica da UE para garantir a segurança dos seus 
próprios cidadãos;

2. Salienta que o apoio dos cidadãos da UE é crucial para escorar a ambição política da 
estratégia de defesa da UE; sublinha que, de acordo com os mais recentes inquéritos de 
opinião pública, três quartos dos cidadãos da UE são favoráveis a uma política comum 
de defesa e segurança para os Estados-Membros, percentagem que, desde 2004, se 
mantém acima dos 70 %;

3. Congratula-se com as orientações políticas da Presidente eleita da Comissão, que se 
enquadram numa dimensão «geopolítica», e salienta a necessidade de, nos próximos 
cinco anos, adotar mais medidas audaciosas rumo a uma verdadeira União Europeia da 
Defesa; congratula-se, além disso, com outros compromissos visando dar resposta ao 
pedido há muito formulado pelo Parlamento de que seja dada maior proeminência 
institucional à defesa, através da proposta de criação de uma direção-geral específica 
para o efeito;

4. Observa que vários Estados-Membros apelaram recentemente à criação de um Conselho 
de Segurança da UE; considera que é necessário definir melhor este conceito antes de se 
proceder a uma avaliação do seu valor acrescentado;

5. Considera que um Livro Branco da UE sobre segurança e defesa constituiria um 
instrumento estratégico essencial para reforçar a governação da política de defesa da UE 
e a gradual definição da União Europeia da Defesa, permitindo um planeamento 
estratégico a longo prazo e a sincronização gradual dos ciclos de defesa de todos os 
Estados-Membros; solicita ao Conselho e à Vice-Presidente da Comissão/Alta 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança 
(VP/AR) que desenvolvam um instrumento deste tipo, tendo em vista a sua inclusão, 
nomeadamente, no planeamento do quadro financeiro plurianual (QFP), com o objetivo 
adicional de assegurar a coerência entre o plano de execução da estratégia global da UE 
em matéria de segurança e defesa, a análise anual coordenada em matéria de defesa 
(AACD) e a cooperação estruturada permanente (CEP);

6. Frisa que uma maior integração europeia em matéria de segurança e defesa também 
deve pressupor um maior escrutínio democrático através do controlo parlamentar; 
reitera, por conseguinte, a necessidade de reforçar o papel do Parlamento Europeu nesta 
matéria, nomeadamente através da criação de uma Comissão da Segurança e da Defesa 
de pleno direito, complementada por reuniões interparlamentares conjuntas entre 
representantes dos parlamentos nacionais e deputados ao Parlamento Europeu;

7. Reitera a necessidade de eliminar os obstáculos à mobilização dos agrupamentos táticos 
da UE e considera que o requisito de unanimidade no Conselho compromete o próprio 
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objetivo destes grupos — atuar como capacidade militar de reação rápida que dê 
resposta a crises e conflitos emergentes em todo o mundo;

8. Salienta que a próxima Conferência sobre o Futuro da Europa deve incluir reflexões 
sobre a futura União Europeia da Defesa e, em particular, a necessidade de criar uma 
força de intervenção europeia dotada de capacidades de defesa suficientemente eficazes 
para participar na manutenção e prevenção de conflitos e reforçar a segurança 
internacional, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com as missões 
referidas no artigo 43.º, n.º 1, do Tratado da União Europeia (TUE);

9. Insta o Conselho, tendo em conta a expectável saída do Reino Unido da UE, a adotar 
disposições urgentes sobre a participação de terceiros na CEP;

10. Reafirma o compromisso da União para com a NATO, que continua a ser um pilar 
fundamental da nossa segurança comum; observa, no entanto, que uma cooperação 
estreita entre a UE e os seus aliados mais próximos não deve obstar à criação da União 
Europeia da Defesa;

11. Frisa o seu apoio à criação de uma capacidade autónoma de análise de informações da 
UE, que deverá incrementar as aspirações de segurança comuns e assegurar a 
interoperabilidade dos serviços nacionais de informações; 

12. Solicita uma reflexão sobre o papel que a Agência Europeia de Defesa deve 
desempenhar na definição gradual de uma política de defesa comum da UE; 

13. Considera que se justifica inteiramente pedir mais esclarecimentos sobre a forma como 
a cláusula de assistência mútua (artigo 42.º, n.º 7, do TUE) e a cláusula de solidariedade 
(artigo 222.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE)) são 
acionadas e aplicadas, e como se interrelacionam.


