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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:

– Recordando o parecer da sua Comissão dos Assuntos Externos, de 22 de Janeiro de 2008,
sobre o Tratado de Lisboa,

1. Acolhe favoravelmente os progressos realizados nos últimos anos, no que diz respeito ao 
desenvolvimento da cooperação entre o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais 
no âmbito dos assuntos externos, da segurança e da defesa;

2. Respeita e apoia o papel central dos parlamentos nacionais em matéria de segurança 
nacional;

3. Entende que o Parlamento Europeu exerce uma importante função complementar, na 
medida em que influencia a PESC e a PESD emergentes, controlando ao mesmo tempo a 
respectiva execução, uma função que apenas pode ser reforçada através da cooperação 
entre os deputados ao Parlamento Europeu e os deputados aos parlamentos nacionais;

4. Reitera a sua preocupação com as insuficiências do controlo parlamentar exercido sobre 
os regimes de financiamento da PESC e da PESD; insta a uma melhor cooperação entre o 
Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais, tendo em vista exercer o controlo 
democrático de todos os aspectos das referidas políticas1;

5. Reconhece que os parlamentos nacionais têm um importante papel a desempenhar, 
alimentando o debate nacional sobre a PESC e a PESD;

6. Regista que, nos termos do artigo 10.º do Protocolo n.º 1 ao Tratado de Lisboa, relativo ao 
papel dos parlamentos nacionais, a COSAC pode organizar conferências 
interparlamentares para debater, em especial, questões relacionadas com a PESC e a 
PESD;

7. Salienta a necessidade de o Parlamento da República Checa ratificar o Tratado de Lisboa 
a fim de reforçar a posição da PESD e, em especial, a participação das forças armadas 
checas em missões no estrangeiro; lamenta que esta situação prejudique a posição da 
República Checa enquanto país que assegura a Presidência da UE, bem como a 
capacidade de actuação da UE como um interveniente internacional eficaz;

8. Aguarda o momento de assumir as suas próprias responsabilidades reforçadas, em matéria 
de orçamento e de controlo da PESC e da PESD, após a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa, e aguarda, em especial, a prestação de contas por parte do Vice-Presidente/Alto 
Representante;

9. Solicita, no interesse da coerência e da eficácia, bem como para evitar duplicações, a 
                                               
1 Acordo Interinstitucional 2006/C 139/01 e n.º 3 do artigo 41.º do Tratado UE, com a redacção que lhe foi dada 
pelo Tratado de Lisboa.



PE 407.591v02-00 4/5 AD\769606PT.doc

PT

dissolução da Assembleia da UEO quando esta organização for definitiva e plenamente 
absorvida pela União Europeia, no momento da entrada em vigor do Tratado de Lisboa; 

10. Salienta a importância de um papel reforçado para o Parlamento Europeu na Assembleia 
Parlamentar da NATO;

11. Regista o número crescente de fóruns parlamentares multilaterais a nível regional, tais 
como a Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE, a APEM e a EUROLAT, e solicita 
uma avaliação completa do respectivo valor acrescentado, bem como o apoio a essas 
estruturas;

12. Manifesta o seu apoio à prática actual de organizar reuniões bianuais dos presidentes das 
comissões competentes dos parlamentos nacionais e do Parlamento Europeu (COFACC);

13. Propõe o reforço das actuais conferências bianuais entre porta-vozes competentes das 
comissões parlamentares e dos grupos políticos, a fim de debaterem com os seus 
homólogos do Parlamento Europeu assuntos de interesse actual e futuro no âmbito das 
questões internacionais e de definirem objectivos claros no contexto de programas 
concretos.
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