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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:

Estrutura

1. Salienta que, no tocante à acção externa da União, o Tratado de Lisboa  introduz 
importantes alterações estruturais em comparação com o Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa (2004) mediante a separação do Título V do Tratado da União 
Europeia – que contém disposições gerais aplicáveis à acção externa da União, 
disposições específicas relativas à política externa e de segurança comum (PESC) e
disposições relativas à política de segurança e defesa comum (PESD) – da Parte V do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia – que contém disposições gerais 
sobre a acção externa da União, a política comercial comum, a cooperação com países 
terceiros e ajuda humanitária, medidas restritivas, acordos internacionais, relações com 
organizações internacionais e países terceiros e delegações da UE, bem como sobre a 
cláusula de solidariedade;

2. Assinala, por conseguinte, que os dois Tratados alterados possuem o mesmo valor jurídico 
e recomenda, a bem da coerência e da compreensão, que sejam sempre interpretados 
conjuntamente;

Substância

3. Regista que, não obstante as diferenças estruturais observadas, o Tratado de Lisboa é 
muito similar, quanto à substância, ao Tratado Constitucional de 2004 e que, em particular 
no que se refere às relações internacionais da União, o novo Tratado constitui uma 
considerável melhoria relativamente às disposições actualmente em vigor;

4. Congratula-se vivamente com o novo Tratado, na medida em que o mesmo contribui para 
incrementar o perfil internacional da União e reforça a sua capacidade de actuar 
eficazmente em assuntos de alcance mundial; assinala que o Tratado de Lisboa:

– realça os valores e objectivos da União e clarifica as suas competências;

– confere carácter vinculativo à Carta dos Direitos Fundamentais e permite à União 
aderir à Convenção Internacional de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais (CEDH)1;

– afirma que os critérios de Copenhaga terão de ser tidos em conta em futuros 
alargamentos;

– propicia uma base jurídica explícita para a Política de Vizinhança;

                                               
1 Contrariamente ao observado no Tratado Constitucional de 2004, a decisão de aderir à CEDH terá agora de ser 
tomada por unanimidade.
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– estabelece uma personalidade jurídica única para a União, no seu todo;

– obriga os Estados-Membros a consultarem-se entre si e a demonstrarem solidariedade 
mútua;

– introduz um modesto elemento de votação por maioria qualificada nas decisões do 
Conselho em matéria de PESC, a par da possibilidade de abstenção construtiva1;

– permite o futuro alargamento da votação por maioria qualificada (para decisões fora 
do âmbito da defesa) quando o Conselho Europeu, deliberando por unanimidade, 
assim o decida;

– facilita a cooperação reforçada (de, pelo menos, nove Estados-Membros) na PESC;

– cria o cargo de Presidente do Conselho Europeu, a quem incumbirá a representação 
externa da União na PESC, a seu nível e nessa capacidade; 

– institui o poderoso cargo do Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, que será Vice-Presidente da Comissão 
Europeia, presidirá ao Conselho dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e dirigirá a 
PESC e a PESD, contribuirá para a política de desenvolvimento e garantirá a coerência 
da acção externa da União;

– estabelece um Serviço Europeu para a Acção Externa, que assistirá o Alto 
Representante,  composto por funcionário provenientes do Secretariado-Geral do 
Conselho e da Comissão e por pessoal dos serviços diplomáticos nacionais;

– reforça os poderes orçamentais do Parlamento Europeu relativamente a todas as 
despesas da UE, incluindo as do Serviço Europeu para a Acção Externa, o que coloca 
o Parlamento em situação de paridade com o Conselho;

– comete ao Parlamento o poder de co-decisão no âmbito da política comercial comum;

– torna extensivo o recurso à votação por maioria qualificada no Conselho e o direito de 
aprovação do Parlamento a todos os acordos internacionais concluídos pela UE em 
domínios em que o processo legislativo ordinário seja aplicável ou quando o processo 
legislativo especial requeira a aprovação do Parlamento relativamente a assuntos 
internos;

– fornece novas bases jurídicas para instrumentos ou políticas respeitantes a apoio 
financeiro de emergência a países terceiros, ajuda humanitária, sanções contra 
organismos não estatais, política espacial, segurança do aprovisionamento energético, 
combate às alterações climáticas, prevenção do terrorismo internacional e protecção 
dos dados pessoais;

5. Regozija-se, além disso, com a importante reforma da Política Comum de Segurança e 
Defesa, que compreende:

                                               
1 No que respeita à PESC, a votação por maioria qualificada aplica-se no caso dos artigos 15º-B, nº 2, 28º, nº 3, 
28º-D, nº 2, e 28º-E, nºs 2 e 3, do Tratado UE.
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– a atribuição de capacidades civis e militares de todos os Estados-Membros1, 
incluindo forças multinacionais, à PESD, com a possibilidade de confiar a realização 
de missões a um grupo de Estados-Membros;

– o estabelecimento de uma cooperação estruturada permanente em matéria de defesa 
entre os Estados-Membros com as capacidades militares e a vontade política 
requeridas para a realização das missões mais exigentes;

– o compromisso de melhoria progressiva das capacidades militares;

– a expansão do papel da Agência Europeia de Defesa;

– a obrigação que incumbe aos Estados-Membros de prestação recíproca de auxílio e 
assistência quando um Estado-Membro vier a ser alvo de agressão (sem prejuízo do 
estatuto de neutralidade de alguns Estados-Membros ou do estatuto de membro da 
NATO, de outros);

– a valorização de objectivos (tarefas de Petersberg) visando incluir a luta contra o 
terrorismo;

– a insistência na solidariedade mútua em caso de ameaça ou atentado terrorista ou de 
catástrofe natural;

6. Lamenta, todavia, que alguns Estados-Membros se tenham esforçado manifestamente, no 
quadro da CIG: a) por estabelecer uma demarcação rígida entre a PESC e a PESD, por um 
lado, e outros aspectos da acção externa da União, por outro, b) por diluir os efeitos 
práticos da decisão, visando teoricamente o desenvolvimento de políticas e recursos 
comuns nesta área e c) por limitar estritamente o papel político da Comissão e do 
Parlamento e o papel judicial do Tribunal de Justiça (TJE)2;

7. Lamenta, em particular, o disposto no artigo 25º-A do Tratado UE, nos termos do qual o 
tratamento de dados pessoais no domínio da política de segurança será regido por normas 
estabelecidas exclusivamente pelo Conselho, sem a participação do Parlamento ou a 
supervisão dos tribunais da UE;

8. Assinala, neste contexto, a Declaração Nº 13 da CIG, em que se afirma que as disposições 
em matéria de PESC não afectam as responsabilidades dos Estados-Membros, tal como 
presentemente consagradas, para a formulação e condução das respectivas políticas
externas, nem as representações nacionais em países terceiros e em organizações 
internacionais – em particular, as principais responsabilidades dos membros do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas;

9. Frisa, além disso, a Declaração Nº 14, em que se afirma que a PESC não afectará a base 
jurídica existente, as responsabilidades e competências actuais de cada Estado-Membro no 

                                               
1 À excepção da Dinamarca.
2 Cabe ao TJE o papel de fiscalização da fronteira entre os assuntos que se inscrevem na PESC e os demais 
(artigo 25º-B do Tratado UE), de verificação da legalidade das sanções (artigo 240º-A do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia) e de emissão de pareceres sobre a compatibilidade dos acordos 
internacionais (artigo 188º-E do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia).
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que diz respeito à formulação e condução da sua política externa; deplora, ainda, 
vivamente a declaração, simultaneamente gratuita e enganosa, de que as novas disposições 
referentes à PESC não atribuem à Comissão novas competências para propor decisões,
nem reforçam o papel do Parlamento Europeu;

10. Salienta, outrossim, a Declaração Nº 24, que procura minimizar o efeito da decisão de 
valorizar a situação legal da União no direito internacional;

Aplicação

11. Salienta que, em conformidade com o disposto na Declaração Nº 12, "serão estabelecidos 
os contactos adequados" com o Parlamento Europeu sobre a nomeação pelo Conselho 
Europeu, com a aprovação do Presidente da Comissão, do primeiro Alto Representante, 
que tomará posse na data prevista de entrada em vigor do Tratado, em 1 de Janeiro de 
2009; insiste em que o espírito do artigo 9º-E do Tratado UE seja plenamente aplicado no 
caso desta nomeação ad interim (nos termos do nº 7 do artigo 9º-D do Tratado UE, o 
Parlamento teria, normalmente, o direito de aprovar a nomeação de todos os membros da 
Comissão, incluindo o Alto Representante); comunica, por conseguinte, que espera ser 
devidamente consultado sobre esta primeira nomeação;

12. Congratula-se com o artigo 21º do Tratado UE, nos termos do qual o Alto Representante 
"consulta regularmente o Parlamento Europeu sobre os principais aspectos e as opções 
fundamentais" da PESC e da PESD, e "informa-o sobre a evolução destas políticas", 
velando por que as opiniões do Parlamento sejam devidamente tidas em conta; 
compromete-se, além disso, a utilizar plenamente as suas competências consultivas e a 
realizar um exame completo e sistemático da formulação e aplicação das operações e 
políticas externas de segurança e defesa da União, utilizando plenamente a sua autoridade 
orçamental;

13. Exorta, neste contexto, à revisão do Acordo Interinstitucional de 20 de Novembro de 2002 
sobre o acesso do Parlamento Europeu a informações sensíveis do Conselho no domínio 
da política de segurança e de defesa à luz do novo Tratado;

14. Destaca a importância de garantir a responsabilidade democrática e a transparência das 
actividades da Agência Europeia de Defesa;

15. É seu intento, à luz do novo potencial que o Tratado de Lisboa confere à PESC e à PESD, 
promover uma colaboração mais estreita entre as comissões competentes do Parlamento 
Europeu e dos parlamentos nacionais, incluindo os observadores parlamentares dos países  
membros da NATO que não pertencem à UE, conjuntamente com membros da 
Assembleia Parlamentar da NATO; propõe, ainda, que a Assembleia Parlamentar da 
União da Europa Ocidental seja dissolvida após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa;

16. Lamenta a desnecessária complexidade dos acordos estabelecidos no artigo 28º do 
Tratado UE no respeitante ao financiamento urgente das iniciativas no âmbito da política 
externa e de segurança comum que não sejam imputadas ao orçamento da UE; salienta 
que o Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira, de 
17 de Maio de 2006, e o diálogo estruturado entre o Conselho e o Parlamento no mesmo 
previsto, devem ser plenamente aplicados;
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17. No tocante à criação do Serviço Europeu para a Acção Externa:

– salienta que, nos termos do nº 3 do artigo 13º-A do Tratado UE, o Parlamento tem o 
direito de ser consultado sobre a criação do Serviço Europeu para a Acção Externa e 
recorda que já deu início ao processo de elaboração de um relatório sobre a matéria;

– assinala que, de acordo com a Declaração Nº 15, logo que for assinado o Tratado de 
Lisboa, deverão ter início os trabalhos preparatórios relativos ao Serviço Europeu 
para a Acção Externa; exorta o Conselho a associar o Parlamento aos trabalhos 
preparatórios; insta, ainda, o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros a 
apresentarem as suas propostas, o mais tardar, em Julho de 2008;

– salienta ser necessário que o Serviço Europeu para a Acção Externa se converta num 
serviço diplomático permanente e profissional, que contribua eficazmente para a 
consecução dos objectivos da acção externa da União e que apoie, de modo eficiente, 
o trabalho do Alto Representante;

– assinala ser necessário que o Serviço Europeu para a Acção Externa seja 
organicamente associado às delegações externas da Comissão existentes e que seja 
financiado pelo orçamento da UE.
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