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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 sua proposta de 
resolução:

1. Congratula-se com as melhorias introduzidas pelo Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa no âmbito da política externa e de segurança comum (PESC), 
se bem que tivesse preferido uma reforma mais ambiciosa, e congratula-se muito em 
especial com a criação de um Serviço Europeu para a Acção Externa.

2. Observa que o Parlamento Europeu tem apelado repetidamente à instauração de uma 
verdadeira diplomacia comum europeia, plenamente compatível com as diplomacias dos 
Estados-Membros, nomeadamente na sequência da aprovação das suas resoluções de 2000 
e 2001 sobre esta matéria.

3. Assinala as deficiências da representação externa da União e as limitações na formação 
dos funcionários que trabalham na área das relações externas, para as quais esses mesmos 
funcionários têm chamado a atenção.

4. Espera que, no primeiro ano após a entrada em vigor da Constituição para a Europa, sejam 
tomadas as necessárias medidas de consolidação de um verdadeiro serviço diplomático 
europeu, profissional, permanente e adaptado às novas condições, capaz de contribuir 
eficazmente para a realização dos objectivos da União no domínio internacional.

5. Considera que será necessário, para tal, criar uma Escola Diplomática Europeia que preste 
aos funcionários do Serviço Europeu para a Acção Externa não só formação técnica no 
domínio das políticas comunitárias, mas também formação adequada nas áreas da 
diplomacia e das relações internacionais; a referida Escola Diplomática Europeia estaria 
também aberta aos Estados-Membros que quisessem proporcionar formação suplementar 
aos seus diplomatas.

6. Sublinha a importância fundamental de promover a participação dos membros dos corpos 
diplomáticos nacionais, com grande experiência e longa tradição, através de um sistema 
eficaz de ligações entre os serviços externos nacionais e o Serviço Europeu para a Acção 
Externa; é importante que os diplomatas dos Estados-Membros se possam integrar 
temporariamente no Serviço Europeu para a Acção Externa, em condições adequadas e da 
sua conveniência.

7. Considera necessário aproveitar esta iniciativa para reforçar a coordenação entre as 
embaixadas dos Estados-Membros e delegações da União em países terceiros e as 
organizações internacionais, muito especialmente as Nações Unidas; esta coordenação é 
necessária com vista a garantir mais coerência na acção externa e a aumentar a 
visibilidade e a eficácia da PESC.

8. Propõe que se continuem a desenvolver novos métodos de cooperação, que vão além do 
intercâmbio de informação, entre as embaixadas dos Estados-Membros e as delegações da 
União, nomeadamente a possibilidade de partilhar certas tarefas ou, inclusive, de criar 
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uma representação comum dos Estados-Membros que assim o desejem, reunindo nas 
mesmas instalações as missões desses Estados-Membros e a delegação da União, o que 
contribuiria para melhorar a coordenação e reduzir os custos.

9. Observa ainda que os Estados-Membros podem utilizar as delegações em países terceiros 
onde não dispõem de representação diplomática para destacarem os seus diplomatas 
nesses países, para que estes, além de contribuírem para o enriquecimento da política 
externa comunitária, se possam dedicar também a fomentar as relações bilaterais.

10. Observa que o Parlamento Europeu tem sublinhado repetidamente que no futuro poderiam 
ser tomadas medidas mais ambiciosas neste domínio, através da criação de embaixadas da 
União constituídas pela delegação da Comunidade e pelas missões dos Estados-Membros 
que desejem estar presentes no país terceiro em causa.

11. Congratula-se com o facto de, nos termos da Constituição para a Europa, as antigas 
delegações da Comissão passarem a ser delegações da União, as quais, no novo quadro, 
serão dotadas de personalidade jurídica internacional expressamente reconhecida.

12. Considera importante, no que a este ponto se refere, assegurar uma ligação mais estreita 
entre as delegações e o Parlamento Europeu, a fim de garantir a sua responsabilidade 
democrática; os chefes das delegações deverão comparecer regularmente perante as 
instâncias parlamentares e, em todo o caso, antes de tomarem posse, para assegurar o 
controlo parlamentar; é também importante conceber meios adequados que permitam que 
as delegações prestem informações e assistência aos membros do Parlamento que visitem 
a zona.

13. Espera que o Serviço Europeu para a Acção Externa, que prestará apoio ao Ministro dos 
Negócios Estrangeiros da União, mantenha uma ligação orgânica com a Comissão, para 
que possa defender eficazmente os interesses comuns europeus em países terceiros.

14. Considera necessário criar um sistema caracterizado pela transparência, a boa fé e o 
espírito de cooperação, que garanta a complementaridade entre a acção diplomática da 
Comunidade e a dos Estados-Membros.


