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O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de fevereiro de 2019, sobre o futuro do Tratado 
de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF) e o impacto na União Europeia1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de outubro de 2020, que contém recomendações 
à Comissão sobre o regime relativo aos aspetos éticos da inteligência artificial, da 
robótica e das tecnologias conexas2,

– Tendo em conta a sua Recomendação, de 21 de outubro de 2020, ao Conselho e ao 
Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança referente à preparação do 10.º processo de 
revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) para 2020, do 
controlo das armas nucleares e das opções de desarmamento nuclear3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de janeiro de 2021, sobre a execução da Política 
Comum de Segurança e Defesa – Relatório anual de 20204,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de setembro de 2018, sobre sistemas de 
armamento autónomos5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de janeiro de 2013, sobre as recomendações da 
Conferência de Análise do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares no que se 
refere ao estabelecimento de uma zona sem armas de destruição maciça no Médio 
Oriente6,
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– Tendo em conta a sua Resolução, de 27 de outubro de 2016, sobre segurança nuclear e 
não proliferação1,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2021/821 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 20 de maio de 2021, que cria um regime da União de controlo das exportações, 
corretagem, assistência técnica, trânsito e transferências de produtos de dupla 
utilização2 (Regulamento Dupla Utilização),

– Tendo em conta o relatório anual de situação sobre a Implementação da Estratégia da 
União Europeia contra a Proliferação de Armas de Destruição Maciça (nomeadamente 
os relatórios de 20193 e 20204 ),

– Tendo em conta a Decisão 2010/212/PESC do Conselho, de 29 de março de 2010, 
relativa à posição da União Europeia na Conferência de Análise de 2010 entre as Partes 
no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares5,

– Tendo em conta a Decisão (PESC) 2020/1656 do Conselho, de 6 de novembro de 2020, 
relativa ao apoio da União às atividades da Agência Internacional da Energia Atómica 
(AIEA) nos domínios da segurança nuclear e no quadro da aplicação da Estratégia da 
UE contra a Proliferação de Armas de Destruição Maciça6,

– Tendo em conta a Decisão (PESC) 2020/901 do Conselho, de 29 de junho de 2020, 
relativa ao apoio da União às atividades da Comissão Preparatória da Organização do 
Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares (OTPTE), a fim de reforçar as suas 
capacidades de vigilância e verificação e no âmbito da execução da Estratégia da UE 
contra a Proliferação de Armas de Destruição Maciça7,

– Tendo em conta a Decisão (PESC) 2019/938 do Conselho, de 6 de junho de 2019, que 
apoia um processo de criação de confiança conducente ao estabelecimento de uma zona 
livre de armas nucleares e de todas as outras armas de destruição maciça no Médio 
Oriente8,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2018/1542 do Conselho, de 15 de outubro 
de 2018, que impõe medidas restritivas contra a proliferação e a utilização de armas 
químicas9, e o Regulamento de Execução (UE) 2020/1480 do Conselho, de 14 de 
outubro de 2020, que dá execução ao Regulamento (UE) 2018/1542 que impõe medidas 
restritivas contra a proliferação e a utilização de armas químicas10,

– Tendo em conta a Decisão (PESC) 2020/906 do Conselho, de 29 de junho de 2020, que 
altera a Decisão (PESC) 2019/615 relativa ao apoio da União às atividades que 
antecedem a Conferência de Análise de 2020 entre as Partes no Tratado de Não 
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Proliferação de Armas Nucleares (TNP)1 ,

– Tendo em conta a Decisão (PESC) 2019/97 do Conselho, de 21 de janeiro de 2019, de 
apoio à Convenção sobre as Armas Biológicas e Toxínicas no âmbito da Estratégia da 
UE contra a Proliferação de Armas de Destruição Maciça2 ,

– Tendo em conta a Declaração do Conselho do Atlântico Norte, de 15 de dezembro 
de 2020, por ocasião da entrada em vigor do Tratado de Proibição de Armas Nucleares,

– Tendo em conta a Declaração do Conselho do Atlântico Norte, de 3 de fevereiro 
de 2021, sobre a prorrogação do novo Tratado START,

– Tendo em conta a 16.ª Conferência Anual da NATO sobre Armas de Destruição 
Maciça, Controlo de Armas, Desarmamento e Não Proliferação, de 10 de novembro 
de 2020,

– Tendo em conta a Declaração do Conselho do Atlântico Norte, de 18 de junho de 2021, 
a respeito do Tratado sobre o Regime de Céu Aberto,

– Tendo em conta a declaração do Secretário-Geral da NATO, de 2 de agosto de 2019, 
sobre o fim do Tratado INF,

– Tendo em conta o discurso do Secretário-Geral da NATO de 10 de novembro de 2020 
na 16.ª Conferência Anual da NATO sobre Armas de Destruição Maciça, Controlo de 
Armas, Desarmamento e Não Proliferação,

– Tendo em conta a Agenda 2018 das Nações Unidas para o desarmamento, intitulada 
«Assegurar o nosso futuro comum»,

– Tendo em conta a declaração do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, 
de 24 de outubro de 2020, sobre a entrada em vigor do Tratado de Proibição de Armas 
Nucleares,

– Tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas, especialmente o ODS n.º 16, que visa a promoção de sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvimento sustentável,

– Tendo em conta a decisão da Conferência dos Estados Partes na Convenção para a 
Proibição das Armas Químicas, de 21 de abril de 2021, sobre como abordar o problema 
da posse e utilização de armas químicas pela República Árabe Síria,

– Tendo em conta o Plano de Ação Conjunto Global (PACG – Acordo Nuclear com o 
Irão) de 2015,

– Tendo em conta a declaração do E33, de 19 de agosto de 2021, sobre o PACG,

– Tendo em conta a 64.ª Conferência Geral da AIEA, realizada de 21 a 25 de setembro 
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de 2020 em Viena,

– Tendo em conta o discurso do Presidente da República Francesa, de 7 de fevereiro 
de 2020, sobre a estratégia francesa de defesa e dissuasão,

– Tendo em conta a declaração conjunta dos presidentes dos EUA e da Rússia, de 16 de 
junho de 2021, sobre estabilidade estratégica,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A9-0324/2021),

A. Considerando que as armas de destruição maciça (ADM), em particular as armas 
nucleares, constituem uma grave ameaça para a segurança humana a longo prazo; 
considerando que uma arquitetura sólida e global em matéria de controlo de armas, de 
não proliferação e de desarmamento, baseada em tratados vinculativos e em 
mecanismos sólidos de promoção da confiança e reforçada por um procedimento de 
verificação fiável e transparente, é fundamental para estabelecer e manter a paz, a 
estabilidade, a previsibilidade, a segurança, o desenvolvimento sustentável e o 
progresso económico e social, para desanuviar as tensões existentes entre os Estados e 
para reduzir a probabilidade de ocorrência de conflitos armados com consequências 
humanitárias, ambientais, sociais e económicas imprevisíveis e catastróficas;

B. Considerando que, no tenso contexto geopolítico atual à escala europeia e mundial, 
foram recentemente revogados ou enfraquecidos os principais tratados de controlo de 
armas que entraram em vigor no final da Guerra Fria; considerando que, nos últimos 
anos, se tem assistido a um aumento das tensões e da falta de confiança entre as Partes 
no TNP, exacerbado pela deterioração crescente das relações bilaterais entre os EUA e a 
Rússia e pelas medidas tomadas subsequentemente pela Rússia para reavaliar as 
componentes nucleares da sua doutrina militar; considerando que emergiu um novo 
clima internacional baseado na crescente luta pelo poder; considerando que, neste novo 
ambiente, em que não estão garantidas a necessária estabilidade e previsibilidade da 
arquitetura em matéria de segurança europeia e mundial, a UE lançou um processo de 
reflexão sobre possíveis formas de reforçar a sua autonomia estratégica; considerando 
que, num mundo de interdependência global, para a segurança da UE, é essencial 
renovar esforços a nível mundial em matéria de controlo de armas e de desarmamento; 
considerando que, em 16 de junho de 2021, os EUA e a Federação da Rússia se 
comprometeram a estabelecer um diálogo integrado sobre estabilidade estratégica;

C. Considerando que a UE pretende ser um ator global em favor da paz e apoia a ordem 
internacional assente em regras; considerando que o controlo de armas e a não 
proliferação nuclear estão, e têm estado desde o início, na base do projeto da UE, 
nomeadamente através da criação da Comunidade Europeia da Energia Atómica 
(Euratom); considerando que a UE, através da sua estratégia contra a proliferação de 
ADM contribui para o desarmamento de ADM e para prevenir a sua utilização e 
proliferação; considerando que a estratégia deve visar igualmente as novas ameaças, 
como os sistemas de armas autónomos e outras tecnologias emergentes e disruptivas;

D. Considerando que, em mais de 50 anos de existência, o TNP, com os seus três pilares 
que se reforçam mutuamente, demonstrou ser a pedra angular da arquitetura mundial em 
matéria de controlo de armas nucleares e um instrumento eficaz para apoiar a paz e a 



segurança a nível internacional, e continua a sê-lo assegurando o cumprimento, por 
parte da esmagadora maioria dos Estados signatários, das obrigações em matéria de não 
proliferação através da aplicação de salvaguardas e normas estritas contra a aquisição de 
armas nucleares; considerando que se espera que o artigo 6.º do TNP seja cumprido; 
considerando que a 10.ª Conferência de Análise do TNP foi adiada devido à pandemia 
de COVID-19;

E. Considerando que não existe nenhum mecanismo internacional que regule a exportação 
de combustível de urânio altamente enriquecido para submarinos nucleares;

F. Considerando que a AIEA tem desempenhado um papel fundamental na aplicação do 
TNP; considerando que o Protocolo Adicional reforça substancialmente a capacidade da 
AIEA para investigar a existência de instalações nucleares clandestinas;

G. Considerando que as tensões e o sentimento de desconfiança entre as Partes no TNP 
têm vindo a aumentar nos últimos anos;

H. Considerando que o Tratado de Proibição de Armas Nucleares (TPAN) entrou em vigor 
em 22 de janeiro de 2021, na sequência de um movimento que abrange diferentes países 
e regiões com o objetivo de chamar a atenção para as consequências humanitárias 
catastróficas de qualquer utilização das armas nucleares; considerando que três 
Estados-Membros da UE são Estados Partes no TPAN; considerando que seis 
Estados-Membros da UE participaram nas negociações do TPAN na Assembleia Geral 
das Nações Unidas e cinco votaram a favor da adoção do novo Tratado; considerando 
que nenhum dos membros da NATO e nenhum dos Estados detentores de armas 
nucleares são Estados Partes no TPAN; considerando que o Conselho não adotou uma 
posição sobre o TPAN; considerando que convém assegurar o envolvimento e a 
participação ativa de todos os Estados Partes no TNP e de todos os Estados nucleares 
para alcançar resultados significativos no contexto dos esforços de desarmamento a 
nível mundial;

I. Considerando que o PACG é uma realização da diplomacia multilateral conduzida pela 
UE; considerando que as Partes no PACG de 2015 – a UE, a China, a Rússia, o Irão e 
os EUA – encetaram negociações indiretas para que o Irão e os EUA voltem a aplicar o 
PACG; considerando que, em 2018, os EUA voltaram a impor sanções e o Irão 
suspendeu os limites à sua produção de urânio enriquecido; considerando que o Irão 
deixou de aplicar o Protocolo Adicional e o Código 3.1 modificado das disposições 
subsidiárias do Acordo de Salvaguardas do Irão, tendo simultaneamente intensificado os 
seus programas de enriquecimento de urânio para o fabrico de armas nucleares; 
considerando que tal constitui uma ameaça para a paz e a segurança regionais e 
internacionais, bem como para os esforços de desarmamento e de não proliferação à 
escala mundial; considerando que o Governo e o novo presidente do Irão têm, no 
entanto, de demonstrar a sua intenção de cumprir o PACG e de procurar um 
compromisso construtivo e pacífico com a UE;

J. Considerando que o Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares (TPTE) ainda não 
foi universalmente ratificado; considerando que a ratificação por oito Estados, incluindo 
os EUA e a China, continua a ser necessária para que o TPTE possa entrar em vigor; 
considerando que a UE promoveu sistematicamente a contribuição do TPTE para a paz, 
a segurança, o desarmamento e a não proliferação;



K. Considerando que, após 25 anos de impasse, a Conferência do Desarmamento ainda não 
lançou formalmente as negociações sobre o Tratado de Proibição da Produção de 
Material Cindível, através do qual se proibiria a produção de material cindível para 
armas nucleares e outros engenhos explosivos nucleares;

L. Considerando que, na sequência do colapso do Tratado sobre Forças Nucleares de 
Alcance Intermédio (INF), em consequência da retirada dos EUA desse Tratado em 
agosto de 2019, após o incumprimento persistente, por parte da Rússia, das suas 
obrigações ao abrigo do INF, ao instalar um sistema de mísseis SSC-8 com capacidade 
nuclear, já não se aplica aos EUA e à Rússia a proibição de construir e instalar essa 
categoria de armas e de iniciar uma nova corrida ao armamento, em particular na 
Europa e na Ásia; considerando que o comportamento agressivo da Rússia na sua 
vizinhança provocou o aumento da ameaça de confronto militar; considerando que a 
Rússia deslocou recentemente, para uma zona junto à fronteira com a UE, vários 
sistemas de mísseis balísticos com capacidade nuclear, que se crê poderem ter um 
alcance superior a 500 km;

M. Considerando que os EUA e a Federação da Rússia concordaram em prorrogar o Novo 
Tratado para a Redução das Armas Estratégicas (START) por um período de cinco 
anos;

N. Considerando que as iniciativas presidenciais relativas às armas nucleares, que são 
medidas unilaterais voluntárias, conduziram a reduções substanciais dos arsenais 
instalados tanto pelos EUA como pela Rússia;

O. Considerando que os mísseis balísticos e de cruzeiro lançados a partir do solo, com um 
alcance entre 500 e 5 500 km, são considerados particularmente perigosos devido ao seu 
curto tempo de voo, letalidade e manobrabilidade, à dificuldade de intercetá-los e à sua 
capacidade para transportar ogivas nucleares; considerando que, nos últimos anos, 
surgiu uma nova geração de mísseis de cruzeiro e de mísseis táticos;

P. Considerando que, nos últimos anos, a China intensificou substancialmente o 
desenvolvimento das suas capacidades convencionais, de mísseis e nucleares; 
considerando que a China demonstrou falta de transparência e relutância em encetar 
conversações sobre a sua potencial participação em instrumentos multilaterais de 
controlo de armas nucleares, o que lhe permitiu armazenar sem entraves um grande 
arsenal de mísseis balísticos de alcance intermédio tecnologicamente avançados, como 
os Dong-Feng 26; considerando que a UE deve coordenar-se com parceiros que 
partilham as mesmas ideias para iniciar uma atividade diplomática intensiva com a 
China, a fim de desenvolver uma arquitetura funcional em matéria de controlo de armas, 
de desarmamento e de não proliferação, e de proteger os interesses da UE em matéria de 
segurança;

Q. Considerando que a França e o Reino Unido, que são os únicos países europeus 
detentores de armas nucleares, partilham da opinião de que uma dissuasão nuclear 
mínima e credível é essencial para a segurança coletiva da Europa e da NATO; 
considerando que, desde que o Reino Unido saiu da UE, a França é o único 
Estado-Membro detentor de armas nucleares e que este país continua a modernizar o 
seu arsenal nuclear; considerando que, em 2020, o Presidente francês, Emmanuel 
Macron, propôs encetar um «diálogo estratégico» com parceiros europeus interessados 
sobre o papel que a dissuasão nuclear da França pode desempenhar na «nossa segurança 



coletiva»; considerando que o Reino Unido anunciou que irá aumentar em mais de 40 % 
o limite máximo do seu arsenal nuclear global, para 260 ogivas operacionais, e irá 
adotar uma posição nuclear mais opaca e deixar de revelar o armamento que possui;

R. Considerando que Israel não é Parte no TNP;

S. Considerando que outros Estados adquiriram as capacidades científicas, tecnológicas e 
industriais necessárias para produzir mísseis balísticos e de cruzeiro; considerando que a 
Índia e o Paquistão declararam ser detentores de armas nucleares; considerando que 
nenhum dos dois países é Parte no TNP;

T. Considerando que o risco de um arsenal nuclear ser capturado por organizações 
terroristas é motivo de preocupação; considerando que a proliferação clandestina em 
regimes desonestos continua a ser um risco, como demonstra a rede Abdul Qadeer 
Khan;

U. Considerando que o Código de Conduta da Haia contra a Proliferação de Mísseis 
Balísticos (HCOC) tem uma dimensão relativa à não proliferação de mísseis, apesar do 
seu caráter juridicamente não vinculativo;

V. Considerando que o Tratado sobre o Regime de Céu Aberto, que está em vigor 
desde 2002, tinha por objetivo promover a confiança e o entendimento mútuo entre a 
Rússia e os EUA e os seus aliados europeus; considerando que, durante muitos anos, a 
Rússia não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do Tratado sobre o 
Regime de Céu Aberto; considerando que os EUA e a Rússia se retiraram 
sucessivamente do Tratado;

W. Considerando que a Convenção sobre as Armas Químicas (CAQ) é o primeiro acordo 
multilateral de desarmamento à escala mundial que prevê a eliminação verificável de 
toda uma categoria de ADM; considerando que, na última década, a norma jurídica 
contra a utilização de armas químicas foi violada por diversas vezes, nomeadamente 
pelo Governo sírio e pela Rússia; considerando que a CAQ tem de se adaptar aos novos 
processos de produção industrial, às inovações na indústria química e à emergência de 
novos intervenientes;

X. Considerando que a UE se tem empenhado plenamente nos esforços internacionais para 
melhorar a biossegurança e a biodiversidade mediante a aplicação da Convenção sobre 
as Armas Biológicas e Toxínicas (CABT); considerando que 13 países ainda não são 
Partes na CABT; considerando que a CABT foi acordada sem terem sido previstos 
mecanismos de verificação que permitissem garantir o cumprimento; considerando que 
as negociações sobre um protocolo de verificação foram interrompidas há 20 anos;

Y. Considerando que as atividades e programas de desenvolvimento de mísseis balísticos, 
tecnologias nucleares e ADM da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), 
bem como a proliferação e a exportação dessas armas, representam uma séria ameaça 
para a paz e a segurança a nível internacional, assim como para os esforços de 
desarmamento e de não proliferação à escala mundial; considerando que os dirigentes 
da RPDC procuram frequentemente utilizar o seu programa de armas nucleares para 
obter à força concessões políticas e económicas da comunidade internacional, ao 
mesmo tempo que continuam a vender a sua tecnologia de mísseis de pequeno e médio 
alcance, bem como os seus conhecimentos no domínio nuclear;



Z. Considerando que a emergência do desarmamento humanitário levou a que se pusessem 
em causa as práticas tradicionais de desarmamento herdadas da Guerra Fria;

AA. Considerando que o número de mulheres envolvidas nos esforços com vista a eliminar 
as ADM continua a ser inquietantemente baixo, inclusive no domínio da diplomacia em 
prol da não proliferação e do desarmamento;

AB. Considerando que os riscos relacionados com o clima podem afetar negativamente o 
ambiente estratégico da UE em matéria de segurança; considerando que os esforços de 
desarmamento e de não proliferação de ADM contribuem em grande medida para o 
desenvolvimento sustentável, a segurança mundial, a previsibilidade, a estabilidade a 
longo prazo e a proteção dos meios de subsistência, do ambiente e do planeta;

AC. Considerando que a pandemia de COVID-19 demonstrou a necessidade de aumentar a 
preparação e a sensibilização da UE no domínio da defesa química, biológica, 
radiológica e nuclear (QBRN), intensificar a cooperação e os investimentos nos setores 
civil e militar QBRN, desenvolver medidas preventivas de resposta e recuperação no 
âmbito do atual Mecanismo de Proteção Civil da UE, criar uma reserva de 
conhecimentos especializados QBRN da UE e promover a ligação entre saúde e 
segurança;

1. Reitera o seu pleno empenho em prol da manutenção de regimes internacionais eficazes 
de controlo de armas, de desarmamento e de não proliferação, enquanto pedra angular 
da segurança mundial e europeia; recorda o seu compromisso de levar a cabo políticas 
concebidas para fazer progredir a redução e eliminação de todos os arsenais nucleares e 
criar condições para lograr um mundo sem armas nucleares e armas QBRN; apela a 
uma nova ordem multilateral em matéria de controlo de armas e de desarmamento que 
envolva todos os intervenientes;

2. Considera alarmante a erosão contínua da arquitetura mundial em matéria de não 
proliferação, de desarmamento e de controlo de armas, que é agravada pelo rápido 
desenvolvimento de novos sistemas potencialmente desestabilizadores, como os 
sistemas de armas baseados em inteligência artificial (IA) e os mísseis hipersónicos e as 
tecnologias de drones; realça a necessidade de abordar, em particular, a questão da 
tecnologia de mísseis hipersónicos, que aumenta o risco de utilização de armas 
nucleares em resposta a um ataque; receia que a retirada de alguns países dos principais 
tratados de controlo de armas, ou a sua não prorrogação, prejudique gravemente os 
regimes internacionais de controlo de armas que proporcionaram uma certa estabilidade 
e comprometa as relações entre os Estados detentores de armas nucleares; sublinha que 
urge restabelecer a confiança transfronteiriça; manifesta a sua preocupação face ao 
recurso a ADM e firme oposição à sua utilização como meio de resolução de conflitos 
geopolíticos;

3. Expressa a sua preocupação com a decisão de vários Estados de reavaliar a componente 
nuclear das respetivas doutrinas militares; insta todos os Estados detentores de armas 
nucleares a mostrarem-se à altura das suas responsabilidades e a ponderarem reduzir o 
papel e a proeminência das armas nucleares nos seus conceitos, doutrinas e políticas 
militares e de segurança; saúda a intenção dos EUA de reavaliar, no âmbito da revisão 
em curso da doutrina nuclear, possíveis formas de reduzir a proeminência das armas 
nucleares na sua estratégia de segurança nacional;



4. Reafirma o seu pleno apoio ao TNP e aos seus três pilares que se reforçam mutuamente, 
como um dos instrumentos juridicamente vinculativos com maior aceitação universal e 
como pedra angular do regime de não proliferação nuclear; relembra que o TNP 
contribuiu para defender um vasto conjunto de normas relacionadas com o 
desarmamento e a utilização pacífica da energia nuclear, ao mesmo tempo que aplicou a 
norma de não proliferação nuclear; espera que os Estados detentores de armas nucleares 
tomem medidas de boa-fé para cumprir as suas obrigações decorrentes do Tratado e 
demonstrar o seu verdadeiro empenhamento no desarmamento nuclear, tomando as 
medidas concretas previstas no TNP definitivo de 2010, reforçando a norma de não 
proliferação e ampliando a capacidade da AIEA em matéria de salvaguardas; adverte de 
que não se deve tomar como certo o futuro do TNP e exorta os Estados Partes a 
envidarem todos os esforços para contribuir para um resultado ambicioso e coroado de 
êxito da 10.ª Conferência de Análise no que respeita a todos os seus pilares – 
desarmamento, não proliferação e utilização pacífica da energia nuclear –, chegando a 
acordo quanto a uma declaração final que permita reforçar em maior medida o TNP e 
contribua para preservar a estabilidade estratégica e impedir uma nova corrida ao 
armamento; insta todos os Estados a assinarem o TNP e a aderirem ao Tratado, 
mantendo-se empenhados no seu cumprimento; apela a que, no âmbito da 10.ª 
Conferência de Análise do TNP, se debata a lacuna do Tratado no que respeita às 
exportações de reatores de propulsão nuclear com fins militares; solicita aos 
Estados-Membros da UE que enviem os seus mais altos representantes políticos à 
Conferência de Análise; convida, por conseguinte, todos os Estados Partes no TNP a 
participarem de forma construtiva no quadro do TNP e a chegarem a acordo em relação 
a medidas realistas, eficazes, concretas, recíprocas e verificáveis que conduzam à 
consecução do objetivo comum de desarmamento nuclear;

5. Insiste na necessidade de assegurar que a UE desempenhe um papel forte e construtivo 
no contexto do desenvolvimento e intensificação dos esforços mundiais de não 
proliferação baseados em regras, bem como do reforço da arquitetura em matéria de 
controlo de armas e de desarmamento, com o objetivo a longo prazo de eliminar todas 
as armas QBRN utilizando plenamente todos os instrumentos disponíveis para o efeito; 
congratula-se com o trabalho do Enviado Especial da UE para a Não Proliferação e o 
Desarmamento nesta matéria; insta o Conselho a defender que a UE fale a uma só voz 
nos fóruns internacionais de desarmamento, não proliferação e controlo de armas e a 
promover medidas geradoras de confiança entre todas as Partes no TNP, com o objetivo 
de aliviar as tensões e reduzir a desconfiança; sublinha a necessidade de utilizar o 
trabalho realizado através do processo das orientações estratégicas para integrar 
plenamente a questão da proliferação de ADM no entendimento comum das ameaças e 
para alcançar uma cultura estratégica comum nesta matéria; convida o Serviço Europeu 
para a Ação Externa (SEAE) a lançar um processo de reflexão sobre as implicações do 
Brexit para a sua política de desarmamento e não proliferação;

6. Regozija-se com a importante e contínua contribuição financeira da UE para, 
nomeadamente, o Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos de Desarmamento, a 
AIEA, a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) e o mecanismo do 
Secretário-Geral das Nações Unidas para a investigação do uso alegado de armas 
químicas, biológicas e toxínicas;

7. Destaca a importância crucial da formação e da sensibilização; apela, por conseguinte, à 
consolidação dos conhecimentos especializados disponíveis em matéria de não 
proliferação e controlo de armas, inclusive no campo da computação quântica na UE, e 



à melhoria da formação do pessoal da UE e dos Estados-Membros neste domínio; realça 
a necessidade de reforçar os laços entre os setores público e privado, o meio académico, 
os grupos de reflexão e as organizações da sociedade civil; acolhe com agrado, neste 
contexto, o apoio financeiro constante à Rede Europeia para o Ensino Nuclear, ao 
Consórcio da UE para a Não Proliferação e o Desarmamento e ao Centro Europeu de 
Formação em Segurança Nuclear Extrínseca; sublinha o potencial da cooperação em 
projetos de formação e educação com a Academia Europeia de Segurança e Defesa; 
apela a que se invista mais na educação para o desarmamento e na facilitação do 
envolvimento dos jovens;

8. Salienta que foi ampliado o mandato para a comunicação de informações, a 
coordenação e a execução em matéria de transparência e o alargamento do âmbito de 
aplicação das obrigações previstas no Regulamento Dupla Utilização;

9. Insta as delegações da UE a colocarem a questão do desarmamento, da não proliferação 
e do controlo de armas à escala mundial e regional no topo da agenda do diálogo 
político com países terceiros, para garantir que a UE apoie os esforços para tornar 
universais os tratados e instrumentos existentes em matéria de desarmamento, de 
controlo de armas e de não proliferação; solicita ao SEAE que trabalhe exaustivamente 
para melhorar a formação e o desenvolvimento de capacidades dos nossos parceiros 
mais próximos, em particular os países da vizinhança e os países do alargamento, nos 
domínios do desarmamento, da não proliferação e do controlo de armas em relação às 
ADM; acolhe favoravelmente o contributo da UE para a atenuação dos riscos QBRN 
em todo o mundo, prestando assistência aos países parceiros, e louva a iniciativa dos 
centros de excelência da UE para a atenuação dos riscos QBRN, financiada a título do 
Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional;

10. Exorta a UE a reforçar a sua liderança em matéria de assistência às vítimas e 
recuperação ambiental em resposta às consequências de ensaios nucleares nas zonas 
afetadas; solicita ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança (VP/AR) que proponha ações que a UE 
e os seus Estados-Membros possam realizar para reforçar o papel da UE a este respeito;

11. Congratula-se com o apoio da NATO e a facilitação do diálogo entre os aliados e os 
parceiros, a fim de lhes permitir cumprir as suas obrigações em matéria de não 
proliferação; sublinha que os aliados da NATO devem continuar empenhados em criar 
as condições necessárias para continuar a reduzir, e eliminar a longo prazo, os arsenais 
nucleares, bem como lograr um mundo sem armas nucleares, numa base de 
reciprocidade e de tratados juridicamente vinculativos e verificáveis; salienta que todos 
os Estados devem encetar um diálogo construtivo e fiável sobre esta matéria nos fóruns 
internacionais e bilaterais pertinentes;

12. Apoia plenamente o trabalho do Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos de 
Desarmamento, a ambiciosa agenda do Secretário-Geral das Nações Unidas para o 
desarmamento e os processos deliberativos e negociações multilaterais realizados sob os 
auspícios das Nações Unidas; sublinha a necessidade de garantir a participação de todas 
as partes interessadas, da sociedade civil e do meio académico, assim como a 
participação significativa e diversificada dos cidadãos nos debates sobre desarmamento 
e não proliferação;



13. Apoia as medidas geradoras de confiança adotadas pela Organização para a Segurança e 
a Cooperação na Europa, enquanto contributos importantes para limitar as 
interpretações erróneas ou os erros de cálculo e para assegurar uma maior abertura e 
transparência; incentiva todos os Estados detentores de armas nucleares a tomarem as 
medidas necessárias para aumentar a transparência no que se refere aos seus arsenais 
nucleares;

14. Regozija-se com o compromisso da UE no sentido de ajudar a criar uma zona sem 
ADM no Médio Oriente, em conformidade com a resolução sobre o Médio Oriente da 
Conferência de Análise e Prorrogação entre as Partes no Tratado de Não Proliferação de 
Armas Nucleares, de 1995, e com a promoção, por parte da UE, de medidas geradoras 
de confiança em apoio a esse processo de forma completa, verificável e irreversível;

15. Manifesta a sua preocupação com a prossecução das atividades nucleares e balísticas da 
RPDC em violação de inúmeras resoluções do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas e com o desenvolvimento de novas capacidades por parte do país; reitera o seu 
desejo de trabalhar no sentido de alcançar uma desnuclearização completa, irreversível e 
verificável da Península da Coreia e considera que a UE deve prosseguir os seus 
esforços no sentido da eliminação de todas as ADM na Península da Coreia; exorta a 
RPDC a cessar de imediato as suas atividades nucleares e relacionadas com mísseis, 
assim como outros programas de ADM e de sistemas vetores, a cumprir integralmente 
todas as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a assinar 
e ratificar rapidamente o TPTE e a voltar a aderir ao TNP;

16. Insta os Estados fora do âmbito do TNP que são detentores de armas nucleares a que se 
abstenham de proliferar qualquer tecnologia nuclear militar e a tornarem-se Partes no 
TNP;

17. Regista a entrada em vigor do TPAN e reconhece a sua visão de um mundo sem armas 
nucleares; recorda que não se deve enfraquecer o papel do TNP enquanto fórum 
indispensável para prosseguir o objetivo de desarmamento nuclear e garantir a 
estabilidade internacional e a segurança coletiva; destaca a importância do TNP, no qual 
são Partes 191 Estados, e realça a necessidade de assegurar a sua eficácia; convida, por 
conseguinte, todos os Estados Partes no TNP a participarem de forma construtiva no 
quadro do TNP e a chegarem a acordo em relação a medidas realistas, eficazes, 
concretas, recíprocas e verificáveis que conduzam à consecução do derradeiro objetivo 
comum a longo prazo de desarmamento nuclear; considera que o TPAN não deve 
enfraquecer a segurança dos Estados-Membros;

18. Relembra o papel central desempenhado pela AIEA enquanto garante do cumprimento 
das disposições do TNP por parte dos Estados participantes; salienta que as atividades 
de verificação da AIEA são fundamentais para prevenir a proliferação de armas 
nucleares; exorta os Estados que ainda não o tenham feito a ratificarem e aplicarem o 
Protocolo Adicional da AIEA sem demora; apela aos Estados que tenham deixado de 
aplicar o Protocolo Adicional para que voltem a aplicá-lo;

19. Destaca o papel crucial da AIEA no acompanhamento e verificação do cumprimento do 
Acordo de Salvaguardas por parte do Irão e louva, em particular, o papel fundamental 
que tem desempenhado desde 23 de fevereiro de 2021 através da aplicação de um 
acordo técnico bilateral de caráter temporário alcançado com o Irão, que permite à 
AIEA prosseguir as suas necessárias atividades de verificação e acompanhamento;



20. Reafirma o seu pleno apoio ao PACG enquanto elemento fundamental da arquitetura 
mundial em matéria de não proliferação nuclear; frisa que a plena aplicação do acordo é 
crucial para a segurança europeia e para a estabilidade e segurança no Médio Oriente e 
em todo o mundo; acolhe com agrado o compromisso constante da UE para com o Irão 
em questões relacionadas com a cooperação nuclear civil e as medidas tomadas para 
executar projetos destinados a melhorar a segurança nuclear ao abrigo do anexo III do 
PACG; exorta o Irão a cessar de imediato as atividades nucleares que violam o PACG, 
o que deve ser acompanhado do levantamento de todas as sanções relacionadas tais 
atividades; apela a todas as Partes para que reatem as negociações com vista a 
restabelecer o cumprimento pleno e efetivo do acordo;

21. Confirma que a entrada em vigor e a ratificação do TPTE, enquanto sólido instrumento 
gerador de confiança, continuam a ser um objetivo importante da estratégia da UE 
contra a proliferação de ADM; faz notar que o TPTE foi ratificado por 170 Estados e 
assinala que o Tratado ainda tem de ser ratificado por oito países para poder entrar em 
vigor; saúda os esforços diplomáticos da UE para chegar aos países não signatários e 
solicitar o seu empenhamento na ratificação do TPTE e na adesão universal ao Tratado; 
congratula-se com o apoio da UE, nomeadamente mediante contribuição financeira, às 
atividades da Comissão Preparatória da Organização do TPTE destinadas a reforçar as 
suas capacidades de verificação e de acompanhamento; exorta todos os Estados que não 
assinaram o TPTE a aderirem ao Tratado e insta todos os Estados que o assinaram mas 
não o ratificaram a fazê-lo; solicita a todos os Estados que se abstenham de realizar 
ensaios nucleares;

22. Reitera o seu apoio de longa data ao lançamento das negociações sobre o Tratado de 
Proibição da Produção de Material Cindível e exorta todos os Estados detentores de 
armas nucleares que ainda não o tenham feito a adotarem uma moratória imediata sobre 
a produção de material cindível para armas nucleares e outros engenhos explosivos 
nucleares;

23. Reitera o seu profundo pesar pela retirada dos EUA e da Federação da Rússia do 
Tratado INF na sequência do incumprimento persistente do Tratado por parte da Rússia, 
bem como pela falta de comunicação entre as partes; expressa especial preocupação 
com o eventual ressurgimento de mísseis terrestres de alcance intermédio no teatro de 
operações europeu no contexto pós-INF e com uma nova corrida ao armamento e 
militarização na Europa; regozija-se com o compromisso assumido pelos EUA e pela 
Rússia de continuar a trabalhar no sentido da consecução dos objetivos comuns 
declarados de garantir a previsibilidade no domínio estratégico e de reduzir os riscos de 
conflito armado e a ameaça de guerra nuclear; insta ambas as partes a aproveitarem esta 
dinâmica para estabelecer uma base ambiciosa para o relançamento das negociações 
sobre a nova arquitetura em matéria de controlo de armas e sobre medidas de redução 
dos riscos, que tenham em conta a evolução do contexto geopolítico e a emergência de 
novas potências;

24. Exorta todos os outros países, e particularmente a China, detentores ou em processo de 
desenvolvimento de sistemas de mísseis intercontinentais e de alcance intermédio a 
empenharem-se na multilateralização e universalização do tratado sucessor do INF, 
tendo em conta a recente evolução dos sistemas de armas, e a participarem ativamente 
nas conversações sobre outros acordos de controlo de armas;

25. Assinala com apreensão a atual modernização e expansão do arsenal nuclear da China, 



incluindo os mísseis hipersónicos com capacidade nuclear; insta a China a participar 
ativamente e de boa-fé nas negociações internacionais sobre o controlo de armas, o 
desarmamento e a não proliferação;

26. Regista com preocupação a frequente violação, por parte da Rússia, de normas e 
tratados internacionais, bem como a sua retórica nuclear cada vez mais hostil contra os 
Estados-Membros; insta a Rússia a cessar as suas atividades hostis e a voltar a cumprir 
as normas internacionais; manifesta especial preocupação com o ensaio de armas 
nucleares por parte da Rússia e a expansão da sua frota de quebra-gelos nucleares e 
convencionais no Ártico; realça que tais atividades são contrárias ao objetivo de 
manutenção da estabilidade e da paz e podem ser extremamente perigosas para o frágil 
ambiente do Ártico;

27. Acolhe com grande satisfação a decisão dos EUA e da Federação da Rússia de 
prorrogar o novo Tratado START, que constitui um importante contributo para a 10.ª 
conferência de análise do TNP e para a aplicação do artigo VI do novo Tratado START; 
realça que a sua prorrogação deve constituir a base para as negociações sobre um novo 
acordo de controlo de armas que abranja as armas instaladas e não instaladas, bem como 
as armas estratégicas e não estratégicas; convida ambos os signatários a avaliarem 
exaustivamente todas as opções relacionadas com o alcance, a instalação e a categoria 
de armas a abranger, e apela ao diálogo com outros países detentores de armas nucleares 
e à sua participação nas negociações sobre qualquer novo acordo de controlo de armas, 
em especial a China, à luz do seu contínuo aumento e modernização do seu arsenal 
nuclear, bem como com o Reino Unido e a França; exorta todos os Estados detentores 
de armas nucleares a reafirmarem o princípio de que uma guerra nuclear não pode ser 
ganha e não deve nunca ser travada;

28. Frisa a importância das iniciativas presidenciais relativas às armas nucleares, que têm 
por objetivo reduzir as armas nucleares «táticas» de curto alcance instaladas; regista 
com preocupação os programas em curso da Rússia para modernizar as suas armas 
nucleares não estratégicas, o que levanta dúvidas quanto ao cumprimento, por parte do 
país, das iniciativas presidenciais relativas às armas nucleares; recorda que as iniciativas 
presidenciais relativas às armas nucleares, apesar do seu caráter não vinculativo, 
desempenharam um papel fundamental na arquitetura em matéria de controlo de armas 
e exorta os EUA e a Federação da Rússia a honrarem os seus compromissos 
relativamente às armas nucleares não estratégicas e a aumentarem a transparência em 
relação aos arsenais, à instalação e ao estado das suas armas, bem como à modernização 
e ao desenvolvimento de novas armas;

29. Destaca que a comunidade internacional deve conceber medidas de combate ao risco de 
proliferação de mísseis; exorta os Estados que possuem um número significativo de 
mísseis de cruzeiro a concentrarem-se, em primeiro lugar, em medidas de confiança e 
transparência, incluindo a negociação e a adoção de códigos de conduta para a 
instalação e a utilização de mísseis de cruzeiro; insta o VP/AR a encetar o diálogo com 
os Estados exportadores para garantir que estes respeitem integralmente o Regime de 
Controlo da Tecnologia de Mísseis e coordenem os esforços no âmbito desse regime, 
que é o único acordo multilateral que abrange a transferência de mísseis e de 
equipamento relacionado com mísseis;

30. Saúda os esforços empreendidos pelo VP/AR no sentido de promover a universalização 
do HCOC, o único instrumento multilateral de transparência e de geração de confiança 



no domínio da proliferação de mísseis balísticos, a fim de contribuir em maior medida 
para os esforços de contenção da proliferação de mísseis balísticos capazes de 
transportar ADM; insta o VP/AR a liderar os esforços com vista a uma maior 
harmonização entre o HCOC e outros instrumentos de controlo de armas;

31. Salienta o papel crucial desempenhado pelo Tratado sobre o Regime de Céu Aberto nas 
relações transatlânticas e o seu contributo inestimável para a arquitetura mundial em 
matéria de controlo de armas, para a geração de confiança e para a transparência em 
relação às atividades militares desenvolvidas pelos Estados signatários, assim como 
para a estabilidade a longo prazo à escala europeia e mundial; realça que o Tratado 
sobre o Regime de Céu Aberto deu aos Estados europeus mais pequenos a capacidade 
de vigiarem os seus vizinhos e de os responsabilizarem pelas respetivas atividades 
militares; lamenta a recente adoção, por parte da Duma do Estado russo, de um projeto 
de lei de retirada e a retirada dos EUA do Tratado sobre o Regime de Céu Aberto; insta 
os demais signatários a continuarem a aplicar o Tratado; exorta os EUA e a Federação 
da Rússia a reatarem as conversações para voltarem a aderir ao Tratado e a aplicá-lo de 
forma plena, eficaz e verificável; insta os restantes Estados a continuarem a reforçar o 
Tratado, como medida geradora de confiança, alargando o seu âmbito de modo a incluir 
os intercâmbios entre cientistas, a cooperação em matéria de resposta a emergências, o 
acompanhamento ambiental e outras missões;

32. Expressa a sua apreensão ante a ameaça que a guerra química representa na sequência 
da utilização mais significativa e sustentada de armas químicas em várias décadas; 
manifesta especial preocupação com o aumento da capacidade de alguns intervenientes 
estatais e não estatais para produzir mais rapidamente agentes químicos proibidos e com 
indicadores de deteção limitados; insiste na necessidade de salvaguardar a norma ética 
mundial contra a utilização de armas químicas, impedindo a impunidade pela sua 
utilização; solicita que o recém-adotado regime global de sanções da UE em matéria de 
direitos humanos seja utilizado de forma eficaz para defender esta norma; acolhe 
favoravelmente a adoção, por parte do Conselho, de um regime horizontal de sanções 
para abordar as crescentes violações na produção, no armazenamento, na utilização e na 
proliferação de armas químicas; reitera a sua profunda preocupação com as tentativas de 
assassinato de Alexei Navalny e de Sergei e Yulia Skripal com recurso ao agente 
neurotóxico proibido Novichok, considerado uma arma química nos termos da CAQ; 
congratula-se com as sanções impostas a funcionários russos em 14 de outubro de 2020 
em resposta a esta violação flagrante das normas internacionais e dos compromissos 
internacionais assumidos pela Rússia; insta a Rússia a fornecer respostas essenciais 
sobre o envenenamento do crítico do Kremlin Alexei Navalny, tal como solicitado por 
um grupo de 45 países ocidentais em conformidade com as regras da OPAQ;

33. Elogia o papel decisivo que a OPAQ tem desempenhado na verificação da destruição de 
agentes químicos; condena veementemente o desenvolvimento e a utilização em grande 
escala de armas químicas por parte de Estados membros da CAQ e condena as inúmeras 
violações dos direitos humanos e atrocidades cometidas pelo regime da República 
Árabe Síria de Bashar al-Assad; sublinha que importa garantir a responsabilização por 
tais violações graves da CAQ; acolhe com agrado a decisão adotada na 25.ª sessão da 
Conferência dos Estados Partes na CAQ de suspender determinados direitos e 
privilégios da Síria no âmbito da OPAQ; regozija-se com o apoio contínuo da UE ao 
mecanismo do Secretário-Geral das Nações Unidas para a investigação do uso alegado 
de armas químicas, biológicas e toxínicas, sublinhando ao mesmo tempo a importância 
de garantir a sua responsabilização; condena as tentativas de minar o caráter 



independente do referido mecanismo subordinando-o ao Conselho de Segurança das 
Nações Unidas;

34. Reitera o seu pleno apoio à CABT, que proíbe a utilização de vírus, bactérias e 
substâncias tóxicas perigosos contra o ser humano; congratula-se com a contribuição 
financeira assegurada pela UE diretamente à CABT e em apoio ao reforço da 
biossegurança fora da UE; insta o VP/AR a prosseguir os seus esforços para promover a 
universalização da CABT; destaca a necessidade de intensificar os esforços para aplicar 
um mecanismo juridicamente vinculativo que permita verificar o cumprimento da 
CABT; insta todas as partes, incluindo os EUA, a retomarem as negociações através do 
grupo ad hoc sobre a CABT;

35. Realça o importante trabalho realizado pelo Centro de Satélites da UE na utilização de 
recursos espaciais, imagens de satélite e informações geoespaciais para monitorizar o 
cumprimento dos compromissos em matéria de desarmamento e de não proliferação de 
ADM;

36. Chama a atenção para a rápida evolução no desenvolvimento de sistemas baseados em 
IA no domínio militar; reitera, por conseguinte, o seu apelo à UE para que assuma a 
liderança dos esforços regulamentares internacionais para assegurar que o 
desenvolvimento e a utilização de IA com fins militares respeitem os rigorosos limites 
estabelecidos no direito internacional, incluindo o direito internacional humanitário e o 
direito em matéria de direitos humanos; apela à UE para que prepare igualmente o 
caminho para a realização de negociações mundiais tendo em vista a atualização de 
todos os instrumentos existentes em matéria de controlo de armas, de desarmamento e 
de não proliferação, de modo a ter em conta os sistemas baseados em IA utilizados na 
guerra; sublinha que as tecnologias emergentes não abrangidas pelo direito 
internacional devem ser avaliadas à luz do princípio de humanidade e dos imperativos 
da consciência pública; exorta o VP/AR, os Estados-Membros e o Conselho Europeu a 
adotarem uma posição conjunta sobre os sistemas de armas autónomos que assegure um 
controlo humano significativo sobre as funções críticas dos sistemas de armas; insiste 
em que a UE apoie os esforços da Convenção das Nações Unidas sobre Certas Armas 
Convencionais, através da qual as Altas Partes Contratantes contribuem para o trabalho 
do Grupo de Peritos Governamentais sobre tecnologias emergentes relacionadas com 
sistemas de armas letais autónomos, no sentido de chegar a um consenso sobre um 
instrumento juridicamente vinculativo que proíba armas totalmente autónomas sem um 
controlo humano significativo;

37. Insta a UE a aumentar os seus investimentos em capacidades de IA em consonância 
com os conceitos operacionais dos Estados-Membros; sublinha que a importância 
crescente da IA requer igualmente uma cooperação reforçada com parceiros que 
partilham as mesmas ideias;

38. Salienta a necessidade de assegurar e integrar a participação equitativa, plena e 
significativa das mulheres nas conferências e fóruns sobre desarmamento e não 
proliferação, inclusive no domínio da diplomacia em prol do desarmamento e em todos 
os processos decisórios relacionados com o desarmamento;

39. Destaca a necessidade de tomar medidas adicionais para combater o financiamento e a 
proliferação de ADM, por forma a perturbar a transferência de tecnologias e 
conhecimentos para intervenientes não estatais hostis, e chama a atenção para a 



potencial ameaça que o terrorismo QBRN representa para a nossa segurança coletiva; 
salienta a necessidade de a UE promover uma ciência responsável, a fim de evitar a 
utilização abusiva da investigação e da experimentação científicas; realça a necessidade 
de combater o contrabando e o tráfico ilícito de materiais QBRN e de prevenir os riscos 
de desvio; convida o SEAE e a Comissão a abordarem esta questão na sua esperada 
comunicação conjunta sobre uma abordagem estratégica em apoio do desarmamento, da 
desmobilização e da reintegração de antigos combatentes;

40. Frisa a necessidade de intensificar os esforços para reforçar a preparação e a ação da UE 
contra ameaças QBRN, mediante o desenvolvimento de capacidades de 
descontaminação, armazenamento e monitorização no âmbito do atual Mecanismo de 
Proteção Civil da UE;

41. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Serviço Europeu para a 
Ação Externa, ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Conselho e à Comissão.


