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SUGESTÕES

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

O processo de ratificação do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa 

1. Enquanto se aguarda a conclusão do processo de ratificação do Tratado Constitucional, 
alerta contra qualquer aprovação, total ou parcial, das novas disposições do Tratado, 
devido à sua ambição constitucional e ao facto de tal aprovação poder ser entendida como 
uma tentativa de contornar a vontade dos cidadãos nos países que ainda não ratificaram o 
Tratado Constitucional;

2. Considera igualmente impraticável qualquer tentativa de renegociação do Tratado 
Constitucional, uma vez que este já expressa a solução mais equilibrada que foi possível
encontrar ao longo das negociações, tanto no seio da Convenção Europeia como da 
subsequente CIG, e que, na realidade, já foi ratificado por mais de metade dos 
Estados-Membros;

3. Lamenta o fracasso do processo de ratificação em dois Estados-Membros; apoia, contudo, 
a ideia de que o processo de ratificação deve prosseguir ao ritmo decidido por cada 
Estado-Membro e de que o Tratado Constitucional só pode ser aplicado no seu conjunto 
se e quando a ratificação estiver concluída de acordo com o novo Tratado; recomenda que 
o período de reflexão seja aproveitado para dar resposta, sem demora, a questões que 
parecem estar na origem do fracasso do processo de ratificação em dois Estados-Membros 
e colmatar o fosso actualmente existente entre a vontade dos cidadãos e o processo de 
integração europeia, a fim de retomar o caminho rumo a uma Europa constitucional;

4. Propõe que, paralelamente ao processo de reflexão, e sem demora, o Parlamento lance e 
coordene uma iniciativa "Prioridade aos Cidadãos Europeus ", com vista a abordar de uma 
forma pró-activa a vontade, bem como as preocupações, dos cidadãos da UE 
relativamente aos assuntos europeus; entende que uma iniciativa desta natureza daria às 
Instituições a possibilidade de promover uma atitude positiva a nível europeu na 
perspectiva de evitar que a abordagem nacionalista predomine, mais uma vez, no debate 
europeu; salienta que uma iniciativa tão abrangente como esta pode e deve, 
necessariamente, de ser empreendida com base nos actuais Tratados, requerendo apenas 
consenso político;

5. Recomenda que uma iniciativa desta natureza inclua medidas de carácter geral, como, por 
exemplo:

(a) um debate geral a realizar sempre no início do ano no Parlamento Europeu, que 
contará com a participação de todos os Chefes de Governo ou seus representantes e 
Comissários Europeus, sobre as orientações das várias políticas europeias,

(b) debates públicos abrangentes, a realizar nos parlamentos nacionais, sobre as iniciativas 
europeias que preocupam especialmente os cidadãos europeus, como a segurança das 
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pessoas, incluindo a luta contra o terrorismo, o alargamento, a imigração, o modelo social, 
etc., preferencialmente agrupados num dia específico, o “dia consagrado ao debate 
Europeu”, a fixar, se possível ao mesmo tempo, em todos os parlamentos nacionais,

(c) uma maior participação dos actores europeus, tais como Deputados ao Parlamento 
Europeu e Comissários, bem como de altos funcionários das diferentes Instituições
Europeias, nos debates nacionais/regionais, com o objectivo não só de explicar melhor o 
trabalho da União Europeia, como de receber feedback sobre as metas a estabelecer,

(d) a criação de “Fóruns de Cidadãos Nacionais e Europeus”, a fim de discutir 
abertamente qualquer aspecto que afecte a vida quotidiana na União,

(e) antes da adopção de legislação importante, deverá proceder-se a uma avaliação que 
defina o respectivo impacto na vida quotidiana dos cidadãos, bem como a maneira como 
essa legislação tem em conta as suas preocupações ou aspirações,

(f) a criação de um “Espaço Europeu Cívico e Democrático”com base na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União e no pacote legislativo necessário ao seu 
desenvolvimento,

(g) o reforço, sem delongas, da democracia e abertura no que toca ao processo decisório 
europeu, promovendo a iniciativa da Constituição de convocar referendos europeus, 
institucionalizando o direito de petição, abrindo ao público todas as deliberações e 
votações no Conselho de Ministros, bem como o mecanismo de alerta previsto a favor dos 
parlamentos nacionais no que respeita ao princípio de subsidiariedade;

6. Recorda que é necessário aproximar o processo de integração europeia dos jovens, pelo 
que propõe a criação de uma disciplina obrigatória em todas as escolas da UE dedicada à 
História da Europa e ao funcionamento das instituições da UE;

Beneficiar entretanto dos actuais Tratados

7. Considera que o período de reflexão sobre o processo de ratificação do Tratado 
Constitucional decidido pelo Conselho Europeu de Bruxelas de 16–17 de Junho oferece 
uma boa oportunidade para uma análise posterior do papel de cada instituição, tanto no 
domínio da acção externa da União, no seu conjunto, como no domínio da PESC; 
considera que, em áreas que possam oferecer um verdadeiro valor acrescentado europeu, 
se poderia proceder, sem demora e com base nos actuais Tratados, a grandes melhorias em 
termos de coerência, visibilidade, transparência e eficiência;

8. Recorda a este respeito que, de acordo com o último Eurobarómetro, se verifica que a 
opinião pública em todos os Estados-Membros (quase 69%) se manifesta a favor de um 
papel mais proeminente da União Europeia no domínio das relações externas e que as 
disposições da nova Constituição nesta área não foram questionadas durante o processo de 
ratificação; salienta, portanto, que a PESC poderá também desenvolver um papel 
importante no reforço do projecto europeu junto da opinião pública e na demonstração das 
vantagens das partes pertinentes do Tratado Constitucional;

9. Lamenta, a este respeito, a atitude de alguns Estados-Membros que, não obstante a 
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adopção da Constituição pelo Conselho Europeu, fizeram uso do direito de veto em 
questões importantes de relações externas, por razões do domínio interno; exorta, 
portanto, todos os Estados-Membros a agirem de forma construtiva, em conformidade 
com o espírito da Constituição;

10. Salienta que a designação do Alto Representante/Secretário-Geral do Conselho aumentou 
a visibilidade da UE na cena mundial, mas considera que esta maior visibilidade não foi 
acompanhada de um aumento equivalente da eficácia da UE na sua acção externa;

11. Propõe, pois, que, durante o período de reflexão, seja dada prioridade a um número 
limitado de áreas que melhor se relacionem com a vontade e as preocupações dos 
cidadãos europeus, bem como com as suas expectativas sobre o papel da União nos 
assuntos internacionais, tais como a Política Europeia de Vizinhança, a segurança das 
pessoas e a luta contra o terrorismo, a gestão dos fluxos migratórios, incluindo medidas de 
luta contra a imigração ilegal, e ainda a contribuição da União para a redução da pobreza e 
um melhor desenvolvimento económico e sustentável num mundo globalizado;

12. Recomenda, a este respeito, à Comissão a apresentação urgente de propostas nessas áreas 
prioritárias e uma melhor exploração das imensas possibilidades oferecidas pelos 
instrumentos políticos, comerciais, económicos e financeiros, bem como pelas políticas 
desenvolvidas ao abrigo do primeiro pilar do conjunto dos actuais Tratados, constituindo 
assim um apreciável “poder brando”, um poder que é da competência da Comunidade e 
serve os objectivos da União no domínio dos assuntos internacionais;

13. Recomenda, neste contexto, não só que a Comissão desenvolva uma abordagem bastante
mais integrada e pró-activa no domínio da acção externa comunitária como explore 
melhor o seu importante papel ao abrigo do segundo pilar dos actuais Tratados, por 
exemplo, fazendo um uso mais determinado dos seus direitos de iniciativa em matéria de 
PESC, visando questões específicas em que a opinião europeia espera, claramente, uma 
resposta concreta;

14. Sublinha que o diálogo político com países terceiros e regiões, uma acção mais pró-activa 
nas relações com as organizações internacionais e um uso mais flexível e dinâmico da 
rede de delegações da Comissão, um dos serviços externos inquestionavelmente mais 
eficazes e bem informados do mundo, poderá criar oportunidades adicionais no que toca a 
actividades sob os primeiro e segundo pilares;

15. Recorda, a este respeito, que muito embora a diplomacia parlamentar não constitua 
alternativa a uma diplomacia intergovernamental estabelecida poderá desempenhar um 
papel muito mais significativo como instrumento complementar das relações da União 
com países terceiros; reforça, pois, a sua disponibilidade para usar a sua rede, que conta 
com mais de 30 delegações parlamentares permanentes, as suas numerosas delegações ad 
hoc e conferências interparlamentares para reforçar a acção externa da União, bem como a 
sua PESC;

16. Considera que, sem alteração do actual processo decisório, poderão realizar-se muitos 
acordos adicionais de ordem prática por forma a reforçar a coerência no âmbito de uma 
acção concertada dos serviços e Instituições da União relativamente aos assuntos 
externos, como, por exemplo:
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(a) partilhar sem reservas informações, notícias e análises compiladas pelos serviços, 
delegações, Representantes Especiais, embaixadas, etc. da União e suas Instituições, 
bem como dos Estados-Membros,

(b) realizar reuniões regulares conjuntas entre o Grupo de Comissários para as Relações 
Externas, o Alto Representante /Secretário-Geral do Conselho e delegações das 
comissões do Parlamento Europeu que trabalham em questões ligadas aos Assuntos 
Externos, a fim de melhor coordenar e avaliar as prioridades estratégicas;

(c) realizar reuniões regulares conjuntas entre os Grupos de Trabalho do Conselho e o 
COREPER, a Comissão e os relatores do PE, a fim de se conhecer melhor as actuais 
posições de cada um,

(d) melhorar a cooperação entre as Direcções para as Acções Externas das três 
Instituições europeias facilitando a troca de impressões e reuniões de trabalho 
regulares de alto nível (Directores-Gerais e Directores) e de médio nível (Chefes de 
Unidade e Assistentes), incluindo a rotação e a troca de funcionários públicos 
europeus que trabalham na área dos assuntos externos,

(e) reforçar a interacção entre as 127 delegações e representações e outras Instituições e 
delegações da UE, Ministros dos Negócios Estrangeiros e embaixadas dos 
Estados-Membros, empresas europeias e cidadãos europeus, organizando contactos e 
reuniões regulares, providenciando uma assistência prática e procedendo a um 
intercâmbio do pessoal diplomático dos Estados-Membros e dos funcionários das 
instituições relevantes, numa base recíproca;

17. Recomenda que se continue a desenvolver e a construir, de forma pragmática, a Política 
Europeia de Segurança e Defesa (PESD), com base nas decisões adoptadas pelo Conselho 
Europeu e pelo Conselho de Ministros, como tem sido o caso desde a Declaração de Saint 
Malo de 1998; partilha da ideia de que estas decisões já estão abrangidas pelos actuais 
Tratados (concretamente no nº 2 do artigo 18º e no artigo 26º do Tratado sobre a União 
Europeia, ao abrigo dos quais a Presidência e o Alto Representante são responsáveis pela 
implementação das decisões tomadas pelo Conselho, nos termos do nº 3 do artigo 13º) e 
podem, pois, ser postas em prática antes da adopção do Tratado Constitucional, e se 
necessário sem ele, desde que seja assegurada a necessária transparência e 
responsabilidade democrática;

18. Propõe que se reforce claramente o Centro de Satélite da União Europeia (EUSC), tanto a
nível do seu pessoal como a nível orçamental, de maneira a poder realizar melhor o seu 
principal objectivo de vigilância no domínio da segurança geral e apoio às missões de
Petersberg, de verificação do Tratado, controlo da proliferação de armas, vigilância 
marítima e monitorização ambiental (incluindo catástrofes naturais e provocadas pelo 
Homem);

19. Acredita especialmente que garantir a responsabilidade democrática e a transparência de 
todas as actividades empreendidas pela Agência Europeia de Defesa é uma questão 
premente, que não depende da entrada em vigor do novo Tratado; acredita ainda que a 
criação do Corpo Civil Europeu para a Paz, de acordo com as resoluções aprovadas pelo 
Parlamento Europeu em várias ocasiões anteriores, se apresenta também agora viável;
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20. Encoraja, quer o Conselho, quer os Estados-Membros a promoverem de facto o controlo
parlamentar da PESD, a nível nacional, reforçando o papel desempenhado pelos 
parlamentos nacionais na autorização de operações da PESD, e, a nível europeu, 
atribuindo ao Parlamento Europeu um papel fundamental no controlo de todo o orçamento 
para a PESC, por meio de uma revisão do Acordo Interinstitucional de 1999 ;

21. Reitera que o Conselho tem o dever não só de informar como de envolver e consultar com 
regularidade o Parlamento sobre os principais aspectos e decisões fundamentais no 
domínio da PESC/PESD;

Trabalho preparatório relativo à criação do Serviço de Acção Externa 

22. Salienta que a criação do novo lugar de Ministro dos Negócios Estrangeiros Europeu e o 
desenvolvimento do futuro Serviço de Acção Externa (por exemplo, através de um acordo 
interinstitucional ad hoc) têm de ser consentâneos com os progressos registados no 
processo de ratificação e de estar sujeitos ao controlo parlamentar;

23. Recomenda que as disposições do Tratado Constitucional sejam respeitadas mediante um 
progresso constante no trabalho preparatório para este novo Serviço, embora prevendo 
que a sua criação efectiva só tenha lugar após a ratificação do Tratado Constitucional.
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