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SUGESTÕES

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

1. Salienta que o alargamento da acção externa da União no âmbito do Tratado de Lisboa, 
incluindo o estabelecimento de novas bases e instrumentos jurídicos que afectam 
domínios relacionados com a política externa (acção externa e PESC/PSDC), torna 
imprescindível um novo equilíbrio e cooperação interinstitucionais que assegurem a 
coerência da acção externa da União e garantam o adequado controlo democrático por 
parte do Parlamento;

2. Entende que o Alto Representante/Vice-Presidente da Comissão possui competências em 
matéria de desenvolvimento, organização, coordenação e condução das relações externas, 
sobretudo no que diz respeito à PESC e à PSDC, e responde perante o Parlamento;

3. Salienta que, tanto na formulação, como na condução da PESC, o Alto 
Representante/Vice-Presidente da Comissão não só está obrigado a respeitar os princípios 
consagrados nos artigos 2.º, 3.º e 21.º do Tratado UE, mas também a respeitar plenamente 
a Carta dos Direitos Fundamentais;

4. Espera que os órgãos relevantes do Conselho da UE cooperem directamente com as 
comissões e órgãos competentes do Parlamento Europeu responsáveis pela PESC e pela 
PSDC;

5. Procurará, inter alia, graças aos esforços da sua Comissão dos Assuntos Externos, facilitar
a obtenção de consensos entre os parlamentos nacionais dos Estados-Membros no que se 
refere ao seu apoio às iniciativas da União Europeia em matéria de política externa;

Relações do Parlamento com o Alto Representante/Vice-Presidente da Comissão

6. Insiste em que os direitos do Parlamento Europeu devem ser plenamente respeitados na 
nomeação do primeiro Alto Representante/Vice-Presidente da Comissão, bem como em 
qualquer outra nomeação temporária; salienta que o Alto Representante/Vice-Presidente
da Comissão responde plena e directamente perante o Parlamento Europeu;

7. Reitera que a legitimidade do futuro mandato do Alto Representante/Vice-Presidente da 
Comissão decorre directamente do Parlamento Europeu e que os seus dois mandatos na 
Comissão e no Conselho serão inseparáveis e exercidos em plena harmonia; convida-o, 
por conseguinte, a dar continuidade à prática actual e a comparecer regularmente perante 
o Parlamento reunido em assembleia plenária e perante a sua Comissão dos Assuntos 
Externos, bem como a participar em reuniões, a fim de manter consultas regulares, 
sistemáticas e substantivas com o Parlamento e os seus órgãos competentes e de envolver 
o Parlamento no processo decisório, reforçando, assim, a transparência e a 
responsabilidade da política externa da União;

8. Considera que o debate com o Alto Representante/Vice-Presidente da Comissão sobre os 
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principais aspectos e as opções de base da PESC/PSDC para o próximo ano constitui a 
oportunidade ideal para consultar o Parlamento no início de cada ano, devendo ser 
agendado um debate de acompanhamento para seis meses mais tarde.

9. Espera que o Alto Representante ou o seu representante reforce a prática actual da 
Presidência da União de comparecer perante a Comissão dos Assuntos Externos para 
comunicar os resultados das reuniões mensais do Conselho dos Negócios Estrangeiros –
no âmbito da tarefa do Alto Representante de conduzir a política externa e de segurança 
comum da União e de presidir ao Conselho dos Negócios Estrangeiros (n.ºs 2 e 3 do artigo 
18.º do Tratado UE, na sua versão consolidada);

10. Solicita ao representante do Alto Representante que preside ao Comité Político e de 
Segurança (COPS) que compareça regularmente perante a Comissão dos Assuntos 
Externos do Parlamento para a informar sobre os assuntos debatidos nas reuniões do 
COPS;

11. Insta os Representantes Especiais do Alto Representante (previstos no artigo 33.º do 
Tratado UE, na sua versão consolidada) a comparecerem perante a Comissão dos 
Assuntos Externos e perante outras comissões pertinentes, sempre que para tal sejam 
solicitados;

12. Espera que a criação do Serviço de Acção Externa Europeu (SEAE) confira maior clareza 
aos critérios de nomeação, à nomeação e à avaliação dos Representantes Especiais da UE, 
incluindo a definição e a finalidade das suas atribuições, a duração do seu mandato e a 
coordenação e complementaridade com as futuras delegações da União;

Interacção Conselho-Parlamento-Comissão em matéria de política externa

13. Considera que o Parlamento Europeu deve adoptar de forma mais sistemática posições 
sobre as sucessivas fases do processo decisório da PESC e da PESD, incluindo sobre as
decisões de intervenção que requeiram ser tomadas num calendário muito apertado (tal 
como as previstas no que respeita aos Agrupamentos Tácticos da UE), de modo a permitir 
ao Conselho reflectir a posição do Parlamento Europeu nas posições comuns e nas acções 
comuns, reforçando, assim, a sua legitimidade democrática;

14. Salienta a necessidade de respeitar a Carta dos Direitos Fundamentais em todos os 
aspectos da acção externa da União;

15. Resolve colocar entre os seus imperativos mais prioritários o respeito pelos princípios 
consagrados nos artigos 2.º, 3.º e 21.º do Tratado EU e a plena aplicação da Carta dos 
Direitos Fundamentais na PESC; encarrega a sua comissão competente de verificar a sua 
efectiva observância;

16. Solicita uma actualização do Acordo Interinstitucional entre o Parlamento e o Conselho 
que defina as suas relações de trabalho em matéria de política externa, incluindo a partilha 
de informações confidenciais com base nos artigos 15.º e 295.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, na sua versão consolidada, e no artigo 36.º do Tratado 
da União Europeia, na sua versão consolidada;
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17. Salienta a necessidade de assegurar a responsabilidade democrática e a transparência das 
actividades levadas a efeito pela Agência Europeia de Defesa (AED), designadamente 
assegurando um intercâmbio regular de informações entre o Director Executivo da AED e 
a Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento e a sua Subcomissão da Segurança e da 
Defesa, e conferindo ao presidente dessa subcomissão a possibilidade de consultar o 
Comité Director da AED; 

O Parlamento e o Serviço Europeu de Acção Externa

18. Salienta a necessidade de transparência e controlo democrático de todo o processo e 
recorda o seu direito a ser consultado sobre o estabelecimento do Serviço Europeu de
Acção Externa, nos termos do artigo 26.º do Tratado UE, na sua versão consolidada, e de 
ser plenamente associado aos trabalhos preparatórios; entende que o SEAE deveria estar 
adstrito à Comissão do ponto de vista administrativo e remete para o seu relatório em 
preparação sobre este assunto;

19. Declara a sua intenção de convidar os Chefes das Delegações da União Europeia em
países terceiros a comparecerem perante a Comissão dos Assuntos Externos; 

Relações do Parlamento com os parlamentos nacionais em matéria de política externa

20. Congratula-se com as disposições relativas a uma mais estreita cooperação entre o 
Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais no âmbito do Tratado de Lisboa; assinala
a necessidade de estabelecer uma mais estreita colaboração entre as comissões pertinentes 
do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais, a partir da actual prática de reuniões 
entre os presidentes das comissões dos Assuntos Externos, da Defesa e dos Assuntos 
Europeus dos parlamentos nacionais e da Comissão dos Assuntos Externos do 
Parlamento; remete para o seu relatório em preparação sobre este assunto;

Perspectiva do Parlamento sobre os acordos internacionais em matéria de política externa

21. Congratula-se com o facto de o Parlamento passar a dispor de poderes muito mais amplos 
de autorização de acordos internacionais, sobretudo quando se trate de acordos em que o 
processo legislativo ordinário é usado para efeitos internos; exorta a que quaisquer futuros 
acordos "mistos" que combinem elementos não PESC e elementos PESC sejam 
obrigatoriamente tratados de acordo com uma base jurídica única, que deve estar 
directamente relacionada com o principal objecto do acordo; observa que o Parlamento 
terá o direito a ser consultado em todos os restantes casos, excepto se o acordo estiver 
exclusivamente relacionado com a PESC; 

Perspectiva do Parlamento sobre o papel da União em organizações internacionais

22. Exorta os Estados-Membros a consultarem os seus parceiros da UE e o Alto 
Representante/Vice-Presidente da Comissão antes de adoptarem decisões estratégicas na 
área da política externa, em particular no âmbito de organizações multilaterais, de modo a 
que as suas posições relativamente a decisões estratégicas sejam coerentes e não afectem a 
convergência da política externa da UE, nem comprometam a credibilidade da UE 
enquanto actor mundial perante países terceiros; recorda, a este propósito, que o Tratado 
de Lisboa obriga os Estados-Membros a consultarem-se e a demonstrarem solidariedade
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mútua;

23. Insta os Estados-Membros da UE que são igualmente membros do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas a melhorarem a sua coordenação nesse âmbito, a fim de reforçarem a 
eficácia da acção da União na cena mundial e, a mais longo prazo, garantir o lugar da UE 
no Conselho de Segurança;

24. Recomenda a reavaliação e o reforço urgentes do estatuto da União nas organizações 
internacionais, logo que o Tratado de Lisboa entre em vigor e a União suceda às 
Comunidades Europeias;

Financiamento da PESC nos termos do Tratado de Lisboa e papel do Parlamento

25. Considera que todas as acções externas da União (incluindo as acções no âmbito da futura 
PSDC, mas excluindo todas as despesas militares) devem passar a ser financiadas pelo 
orçamento comum da UE;

26. Recomenda que os presidentes e/ou relatores das comissões do Parlamento competentes 
em matéria de acção externa sejam plenamente envolvidos ex-officio nas actividades do 
novo Comité de Conciliação previsto para o novo processo orçamental;

27. Recorda que o Parlamento Europeu é responsável pela sua própria organização interna e 
pela coerência do seu trabalho; declara que, assim sendo, tenciona manter a prática 
comprovada de criação e funcionamento de subcomissões sob a égide da Comissão dos 
Assuntos Externos;

28. Remete para o seu relatório em preparação sobre este assunto.
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