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Um escudo antimíssil para a Europa   

Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de março de 2014, sobre um escudo antimíssil 

para a Europa e as suas implicações políticas e estratégicas (2013/2170(INI)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 42.º, n.º 7, do Tratado da União Europeia (TUE) e o artigo 222.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 

– Tendo em conta o artigo 24.º e o artigo 42.º, n.º 2, do TUE, os artigos 122.º e 196.º do 

TFUE e a Declaração n.º 37 sobre o artigo 222.º do TFUE, 

– Tendo em conta a Estratégia Europeia de Segurança, aprovada pelo Conselho Europeu, 

em 12 de dezembro de 2003, e o relatório sobre a execução da Estratégia Europeia de 

Segurança, aprovado pelo Conselho Europeu em 11 e 12 de dezembro de 2008, 

– Tendo em conta a Estratégia de Segurança Interna da União Europeia, aprovada pelo 

Conselho Europeu em 25 e 26 de março de 2010, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu, de 19 de dezembro de 2013, sobre a 

Política Comum de Segurança e Defesa, 

– Tendo em conta o Conceito Estratégico para a Defesa e Segurança dos Membros da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte, aprovado na Cimeira da NATO realizada em 

Lisboa, em 19 e 20 de novembro de 2010, 

– Tendo em conta a Declaração da Cimeira de Chicago emitida pelos Chefes de Estado e de 

Governo que participaram na reunião do Conselho do Atlântico Norte em Chicago, em 20 

de maio de 2012, 

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0109/2014), 

A. Considerando que a questão da Defesa contra Mísseis Balísticos (DMB) havia já sido 

levantada no passado, mas tornou-se mais atual nos últimos anos devido à multiplicação 

das ameaças decorrentes da proliferação de armas nucleares e de outras armas de 

destruição maciça, bem como de mísseis balísticos, à qual a Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (NATO) e os aliados europeus devem ser capazes de responder 

eficazmente; 

B. Considerando que a defesa contra ataques de mísseis balísticos ou de outros tipos de 

mísseis pode constituir um desenvolvimento positivo para a segurança da Europa no 

contexto de uma dinâmica de segurança internacional rápida, com vários atores estatais e 

não-estatais a desenvolverem tecnologia míssil e diversas competências de defesa 

química, biológica, radiológica e nuclear (QBRN) que podem potencialmente atingir o 

território europeu; 



 

 

C. Considerando que a NATO está a desenvolver uma capacidade de Defesa contra Mísseis 

Balísticos a fim de cumprir a sua principal tarefa de defesa coletiva, visando proporcionar 

uma cobertura e proteção plenas para todas as populações, territórios e forças europeias 

que integram a NATO contra as crescentes ameaças colocadas pela proliferação de 

mísseis balísticos; 

D. Considerando que a contribuição fundamental dos Estados Unidos para a Defesa contra 

Mísseis Balísticos é uma confirmação do seu compromisso com a NATO e com a 

segurança da Europa e dos aliados europeus, reforçando a importância do laço 

transatlântico, com equipamentos já instalados na Roménia e outros que se espera sejam 

instalados na Polónia no futuro próximo; 

E. Considerando que a Política Comum de Segurança e Defesa será desenvolvida em plena 

complementaridade com a NATO, no quadro aprovado para a parceria estratégica entre a 

UE e a NATO, como confirmado pelo Conselho Europeu, em 19 de dezembro de 2013; 

1. Defende que enquanto as tecnologias de Defesa contra Mísseis Balísticos são 

desenvolvidas e implementadas, novas dinâmicas emergem no campo da segurança 

europeia, gerando uma necessidade por parte dos Estados-Membros de terem em conta as 

implicações da Defesa contra Mísseis Balísticos para a sua segurança; 

2. Relembra que as medidas de Defesa contra Mísseis Balísticos da NATO são 

desenvolvidas e aplicadas para defender os seus Estados membros contra potenciais 

ataques de mísseis balísticos; apela à Vice-Presidente/Alta Representante para que 

prossiga uma parceria estratégica com a NATO, tendo em conta a questão da Defesa 

contra Mísseis Balísticos, que deve conduzir à instituição de plena cobertura e proteção 

para todos os Estados-Membros, evitando assim uma situação em que a segurança 

disponível aos mesmos seja de alguma forma diferenciada;  

3. Acolhe as realizações da capacidade provisória de Defesa contra Mísseis Balísticos da 

NATO, que proporcionará cobertura máxima em função dos meios disponíveis para 

defender as populações, territórios e forças dos Estados membros da NATO situados no 

sul da Europa contra ataques de mísseis balísticos; congratula-se igualmente com o 

objetivo de fornecer plena cobertura e proteção para os Estados membros europeus da 

NATO até ao final da década; 

4. Salienta que as iniciativas da UE, tais como a Pooling & Sharing («Mutualização e 

Partilha»), podem revelar-se úteis no reforço da cooperação entre os Estados-Membros na 

área da Defesa contra Mísseis Balísticos e na execução de trabalhos conjuntos de pesquisa 

e desenvolvimento; observa que, a longo prazo, essa cooperação poderia também 

contribuir para uma maior consolidação da indústria de defesa europeia; 

5. Apela ao Serviço Europeu para a Ação Externa, à Comissão, à Agência Europeia de 

Defesa e ao Conselho para que incluam as questões relativas à defesa contra mísseis 

balísticos nas estratégias, estudos e livros brancos de segurança realizados no futuro; 

6. Frisa que, devido à crise financeira e aos cortes orçamentais, não estão a ser utilizados 

recursos suficientes para manter capacidades de defesa satisfatórias, o que conduz à 

redução das capacidades militares e da capacidade industrial da UE; 



 

 

7. Sublinha que o plano de Defesa contra Mísseis Balísticos da NATO não tem, de modo 

algum, a Rússia como alvo e que a NATO está preparada para cooperar com a Rússia, 

com base no pressuposto da cooperação entre os dois sistemas de defesa antimíssil 

independentes – o plano de Defesa contra Mísseis Balísticos da NATO e o da Rússia;  

salienta que, apesar de uma cooperação eficaz com a Rússia poder trazer benefícios 

mensuráveis, tal deve ser feito com base na plena reciprocidade e transparência, pois o 

aumento da confiança mútua é fundamental para o desenvolvimento gradual de uma tal 

cooperação; regista, a este respeito, que o deslocamento dos mísseis russos para mais 

perto das fronteiras da NATO e da UE é contraproducente; 

8. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Presidente do Conselho 

Europeu, à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Conselho, à Comissão, aos parlamentos dos 

Estados-Membros, à Assembleia Parlamentar da NATO e ao Secretário-Geral da NATO. 

 

 

 


