
PR\557512PT.doc PE 353.532v02-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão dos Assuntos Constitucionais

PROVISÓRIO
2004/2207(INI)

22.02.2005

PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre os aspectos institucionais da criação de um Serviço Europeu para a 
Acção Externa
(2004/2207(INI))

Comissão dos Assuntos Constitucionais

Relator: Elmar Brok

Relator de parecer (*) : Gerardo Galeote Quecedo, Comissão dos Assuntos 
Externos

(*) Cooperação reforçada entre comissões – artigo 47º do Regimento



PE 353.532v01-00 2/10 PR\557512PT.doc

PT

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................8



PR\557512PT.doc 3/10 PE 353.532v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os aspectos institucionais da criação de um Serviço Europeu para a Acção Externa
(2004/2207(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 2º, 3º, o n.º 4 do artigo 6º e o artigo 20º do Tratado da União 
Europeia,

– Tendo em conta o n.º 4 do artigo I-3º, os artigos I-7º, I-16º, I-28º, I-40º e III-296º do 
Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa,

– Tendo em conta a declaração n.º 24 da Conferência dos Representantes dos Governos dos 
Estados-Membros ao artigo III-296º do Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa, incluída no anexo à Acta Final da Conferência Intergovernamental sobre o 
Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, de 29 de Outubro de 20041,

– Tendo em conta a sua Resolução de 5 de Setembro de 2000 sobre a diplomacia 
comunitária comum2,

– Tendo em conta a sua Resolução de 14 de Junho de 2001 sobre a Comunicação da 
Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa ao desenvolvimento do serviço 
externo3,

– Tendo em conta a sua Resolução de 12 de Janeiro de 2005 sobre o Tratado que estabelece 
uma Constituição para a Europa, em particular, a alínea d) do n.º 34,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 16 e 17 de Dezembro de 2004,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o parecer da 
Comissão dos Assuntos Externos (A6- ...),

Considerando que:

A. Com base nos Tratados e no direito das instituições das Comunidades Europeias à 
auto-organização, reconhecido na jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu, a 
Comissão, na sequência do alargamento da acção externa das Comunidades, criou 
numerosas delegações em países terceiros e junto de organizações internacionais; o 
Conselho possui dois gabinetes de ligação com as Nações Unidas, respectivamente em 
Nova Iorque e em Genebra,

B. A fusão destes organismos ou a sua transformação em representações comuns do 

  
1 JO C 310 de 16.12.2004, p. 420.  
2 JO C 135 de 7.5.2001, p. 35.  
3 JO C 53 E de 28.2.2002, p. 390.  
4 Textos Aprovados P6_TA(2005)0004.  
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Conselho e da Comissão seria já admissível nos termos do direito em vigor, visto que, de 
acordo com o Tratado de Maastricht, com a redacção que lhe foi dada pelo Tratado de 
Nice, cabe ao Conselho e à Comissão a responsabilidade de assegurar a coerência do 
conjunto da acção externa da União no âmbito das políticas em matéria de relações 
externas, de segurança, de economia e de desenvolvimento, devendo cooperar para o 
efeito,

C. A rede existente, com cerca de cinco mil funcionários, constitui uma das bases para a 
criação do Serviço Europeu para a Acção Externa,

D. Quando o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa (adiante designado por 
“a Constituição”) entrar em vigor, em Novembro de 2006, tal como previsto, caberá ao 
“Ministro dos Negócios Estrangeiros da União” (adiante designado por “o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros”) a responsabilidade pela coerência da acção externa; esta tarefa 
implica que, enquanto Vice-Presidente da Comissão Europeia, o mesmo assuma as 
competências desta no domínio das relações externas, executando, simultaneamente, a 
Política Externa e de Segurança Comum na qualidade de mandatário do Conselho 
(conceito da “dupla pasta”),

E. O Ministro dos Negócios Estrangeiros será apoiado no desempenho das suas funções por 
um Serviço Europeu para a Acção Externa (adiante designado por “SEAE”), composto 
por funcionários provenientes do Secretariado-Geral do Conselho e da Comissão, assim 
como por pessoal destacado dos serviços diplomáticos nacionais,

F. Desde o Tratado de Fusão das instituições das Comunidades, em 1967, que os 
funcionários e agentes das Comunidades pertencem a uma “única administração destas 
Comunidades”, para a qual os órgãos executivos funcionam apenas como entidades 
competentes para proceder a nomeações e contratações,

G. A organização e o funcionamento do SEAE serão estabelecidos por decisão europeia do 
Conselho, sob proposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros, após consulta do 
Parlamento Europeu e após aprovação da Comissão, assim que a Constituição entrar em 
vigor,

H. Ao assinarem a Constituição no dia 29 de Outubro de 2004, em Roma, os 
Estados-Membros assumiram o compromisso, nos termos do direito internacional, de se 
absterem de qualquer acção que possa prejudicar a entrada em vigor da Constituição,

I. De igual modo, os Governos dos Estados-Membros, numa declaração anexa à Acta Final 
da Conferência Intergovernamental, assumiram um compromisso, segundo o qual o 
Secretário-Geral do Conselho e Alto Representante para a Política Externa e de Segurança 
Comum, a Comissão e os Estados-Membros deverão iniciar os trabalhos preparatórios 
para o SEAE, logo que a Constituição for assinada,

J. O Conselho Europeu de Dezembro de 2004 convidou o Secretário-Geral do Conselho e 
Alto Representante, bem como a Comissão, a apresentarem um relatório sobre os 
progressos alcançados na sua reunião, a realizar em Junho de 2005, e a manterem o 
Parlamento Europeu continuamente informado,
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K. As instituições da Comunidade, entre as quais o Parlamento Europeu, nos termos do 
direito comunitário, não só possuem competência, como também têm obrigação de 
proceder aos trabalhos preparatórios com vista à criação de novos organismos ou à 
alteração de organismos existentes destinados a desenvolver o acervo comunitário, 
garantindo a operacionalidade atempada dos mesmos, não se tratando aqui de uma 
antecipação inadmissível da alteração do direito primário,

L. O SEAE constitui um desenvolvimento lógico e correcto do acervo comunitário no 
domínio das relações externas da União, no sentido de uma melhor coordenação ao nível 
dos serviços no que diz respeito ao procedimento comum na Política Externa e de 
Segurança Comum (PESC) e às relações externas da Comunidade estabelecidas de acordo 
com o modelo comunitário; este serviço complementa as representações diplomáticas dos 
Estados-Membros, sem as pôr em causa,

M. O SEAE representa a consequência no plano administrativo das três inovações 
introduzidas pela Constituição: a eleição de um Presidente permanente do Conselho 
Europeu que, ao nível dos Chefes de Estado e de Governo, assume a representação 
externa da União, a nomeação do Ministro dos Negócios Estrangeiros da União pelo 
Conselho Europeu, com a anuência do Presidente da Comissão, o qual orienta a PESC, e o 
reconhecimento explícito da personalidade jurídica, que confere à União uma plena 
capacidade de actuação a nível internacional,

N. A criação do SEAE constitui um meio adequado para evitar a duplicação de tarefas, a falta 
de eficácia e o desperdício dos recursos no domínio da acção externa da União,

1. Recorda que a Convenção Constitucional, após um debate intensivo sobre a configuração 
do SEAE, propôs um modelo que previa uma posição forte  das instituições comunitárias  
Comissão e Parlamento e que o procedimentos específico finalmente acordado na 
Conferência Intergovernamental (decisão do Conselho tomada por unanimidade, sob 
proposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros da União, após consulta ao Parlamento 
Europeu e aprovação da Comissão) preserva o equilíbrio entre as instituições da União e 
exige uma solução consensual;

2. Recorda à Comissão que a decisão relativa à criação do SEAE apenas é possível com o 
seu assentimento e exorta o Conselho e a Comissão a reforçarem a Europa comunitária no 
âmbito das possibilidades conferidas pela Constituição;

3. Considera óbvio basear a concepção organizacional nas disposições da Constituição, 
expressas sobretudo nos artigos I-28º, III-296º e III-308º;

4. Recomenda que se opte por um abordagem empírica evolutiva para a criação do SEAE, 
visto que um projecto deste tipo não pode ser completamente antecipado com base num 
plano, devendo a sua estruturação realizar-se num processo progressivo baseado na 
confiança mútua, num conhecimento cada vez maior da matéria e na experiência comum, 
sendo que seria necessário chegar a acordo quanto ao calendário e concluir pelo menos a 
primeira fase da concepção antes do fim deste ano;

5. É de opinião que, partindo deste fundamento, resulta a seguinte concepção:
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a) Especialmente a nível logístico, administrativo e orçamental o SEAE deveria ser 
inteiramente integrado nos serviços da Comissão, a fim de evitar o surgimento de um 
organismo ou uma agência em larga medida fora do alcance do controlo político e 
independente do ponto de vista organizativo; é, todavia, também necessário que o 
SEAE seja juridicamente obrigado a executar as decisões da respectiva instituição 
competente;

b) O SEAE deveria ser dirigido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é 
igualmente Vice-Presidente da  Comissão; nos termos da Constituição, a sua acção no 
domínio da política externa “clássica” (PESC e PSDC) está vinculada às decisões do 
Conselho e, no domínio das relações externas comunitárias, sujeita às decisões do 
colégio da Comissão;

c) O pessoal do SEAE deveria ser composto, numa proporção adequada e equilibrada, 
por funcionários provenientes da Comissão, do Secretariado do Conselho e dos 
serviços diplomáticos nacionais.

d) A estrutura do SEAE deverá permitir uma acção uniforme da União no domínio das 
relações externas; em particular, devem ser integrados no SEAE os serviços 
encarregados das questões da PESC em sentido restrito, assim como os funcionários 
que exercem funções de direcção nas embaixadas; por outro lado, não se afigura 
necessário retirar as competências em matéria de relações externas a todas as 
Direcções-Gerais da Comissão; convida a Comissão e o Conselho a apresentarem para 
os domínios em causa (Comércio, Desenvolvimento, Alargamento, Serviço de 
Cooperação EuropAid, Serviço de Ajuda Humanitária, serviços da Direcção-Geral 
Assuntos Económicos e Financeiros relacionados com os assuntos externos) um 
modelo que sirva de base ao debate;

e) As delegações da Comissão e os gabinetes de ligação do Conselho existentes em 
países terceiros deveriam ser fundidos em “embaixadas da União” e estas deveriam ser 
dirigidas por funcionários do SEAE, sob as ordens e a supervisão do Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, embora, em termos administrativos, estes estejam integrados 
nos serviços da Comissão, o que não exclui que os relatores especializados destas 
delegações sejam provenientes de outras Direcções-Gerais da Comissão ou do 
Parlamento;

6. Considera oportuno que o acto jurídico relativo à organização e ao método de trabalho da 
SEAE determine igualmente que as embaixadas da União em países terceiros, em caso de 
necessidade, apoiem logística e administrativamente os membros de todas as instituições 
da União; os chefes das embaixadas deveriam ser obrigados a responder perante as 
comissões parlamentares e a submeter-se, antes da sua nomeação, a um processo de 
audições para o efeito, sendo salvaguardada a necessidade de autorização do Ministro dos 
Negócios Estrangeiros para tal;

7. Propõe que se examine em que medida, para além de tarefas políticas e económicas, 
também será possível atribuir progressivamente, em caso de necessidade, às embaixadas 
da União o desempenho de tarefas consulares em relação a cidadãos de países terceiros, 
bem como outras tarefas, já previstas no artigo 20º do Tratado CE, relacionadas com a 
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protecção diplomática e consular dos cidadãos da União em países terceiros;

8. Considera necessário avançar para além dos passos já dados neste domínio e criar um 
Instituto Diplomático Europeu que possa proporcionar aos funcionários da União e dos 
Estados-Membros que irão trabalhar nas relações externas uma formação adequada no 
domínio do funcionamento e trabalho dos consulados e das embaixadas, da diplomacia e 
das relações internacionais, assim como na história e no modo de funcionamento da União 
Europeia;

9. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e aos parlamentos dos Estados-Membros e aos Estados com os quais a 
União se encontra em negociações de adesão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Presidente do Conselho luxemburguês, Jean Asselborn, voltou a dizer claramente durante a 
sua recente visita a Israel: “A União Europeia tornou-se um actor global e a nossa presença é 
perceptível em todo o mundo. Porém, a União Europeia não é uma superpotência como 
qualquer outra ..."1

Também Wolfgang Schäuble voltou a intervir no debate sobre o futuro da Europa, tendo 
sublinhado que a União necessita de uma política externa e de uma estrutura de segurança 
comuns e que, depois da conclusão do mercado interno e da introdução da moeda única, estas 
constituem o pilar que ainda falta numa União política com a qual os europeus se possam 
identificar2.

Desde os anos setenta que os Estados-Membros se esforçam por alcançar uma concertação no 
que diz respeito às grandes questões da política internacional no quadro da Cooperação 
Política Europeia; porém, o conceito de “Política Externa Comum” só foi introduzido com o 
Tratado de Maastricht, portanto, cerca de quarenta anos após o início da construção europeia. 
Depois das reformas introduzidas pelo Tratado de Amesterdão, a União Europeia passou a 
dispor dos meios para se ocupar de todas as questões que dizem respeito à sua segurança, 
desde a prevenção de conflitos, passando pela gestão das crises, até ao restabelecimento da 
paz. O Tratado, que entrou em vigor em 1999, criou ainda o cargo de Alto Representante para 
a Política Externa e de Segurança Comum, que foi confiado a Javier Solana.

A inovação mais fundamental no domínio da política externa e, simultaneamente, a sua 
alteração mais original no quadro institucional da União, introduzida pelo Tratado que 
estabelece uma Constituição para a Europa, consiste na criação do cargo de Ministro dos 
Negócios Estrangeiros da União, que, provido de uma “dupla pasta”, ou melhor, de um duplo 
mandato, assumirá, enquanto um dos Vice-Presidentes da Comissão, as suas competências no 
domínio das relações externas, executando, simultaneamente, a Política Externa e de 
Segurança Comum da União na qualidade de mandatário do Conselho.

Contudo, e apesar da criação deste cargo, a diplomacia europeia continua a ser “uma 
diplomacia sem diplomatas próprios, sem representações no estrangeiro dotadas de 
equipamento adequado e sem uma coordenação satisfatória entre os serviços externos dos 
Estados-Membros e os dos órgãos da UE”3.

A criação de um Serviço Europeu para a Acção Externa, igualmente prevista na Constituição, 
pretende corrigir esta situação4.

  
1 Discurso no Centro Interdisciplinar de Herzliya, em 20.1.2005
2 “Die europäische Integration voranbringen” (Fazer avançar a integração europeia), jornal alemão Frankfurter 
Allgemeine Zeitung de 27.1.2005
3 Inigo Mendez de Vigo numa intervenção para o grupo de trabalho VII “Acção Externa” da Convenção 
Europeia, Documento de trabalho 55 de 3.12.2002, p.3
4 Ver a este propósito sobretudo os artigos I-28º, III-296º e III-308º da Constituição. Existem versões linguísticas 
muito diferentes do conceito de “Serviço Europeu para a Acção Externa”, no entanto, tal não deve ter qualquer 
importância para o que se pretende dizer.
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Tal como acontece na generalidade das constituições, também a “Constituição para a Europa” 
contém poucas prescrições e orientações em termos de conteúdo para a política externa e de 
segurança. Por isso, o quadro institucional no qual esta é formulada e executada reveste-se de 
uma grande importância1.

O Parlamento Europeu ainda irá ser formalmente consultado sobre a proposta do Ministro dos 
Negócios Estrangeiros relativa à organização e ao funcionamento do SEAE; parece, porém, 
oportuno apresentar um contributo já nos preparativos iniciais. É este o objectivo do presente 
relatório.

Além disso, faz todo o sentido que o Parlamento intervenha, uma vez que este processo 
específico de decisão – decisão do Conselho tomada por unanimidade, sob proposta do 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, após consulta do Parlamento Europeu e aprovação da 
Comissão –, poderia dar origem a um bloqueio entre a Comissão e o Conselho, o que tem de 
ser evitado a todo o custo.

“No desempenho das suas funções, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da União é apoiado 
por um Serviço Europeu para a Acção Externa”2, como preconiza a Constituição.

A sua tarefa é dupla, como já referido: por um lado, preside ao Conselho “Assuntos Externos” 
e assegura a execução das decisões adoptadas pelo Conselho Europeu e pelo Conselho3; por 
outro lado, cabem-lhe, no âmbito da Comissão, as responsabilidades inerentes a esta 
instituição no domínio das relações externas, bem como a coordenação dos demais aspectos 
da acção externa da União4.

As referências anteriores permitem tirar uma conclusão, sem que seja necessário entrar nos 
pormenores relacionados com as opções do ponto de vista organizacional: este “ser apoiado” 
pelo SEAE no cumprimento da sua função deve significar que o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, sem prejuízo das suas obrigações a nível da Comissão na qualidade de seu 
Vice-Presidente, deve deter a autoridade sobre todos os aspectos do SEAE e poder contar 
inteiramente com a sua lealdade. Utilizando a terminologia desenvolvida pelo Tribunal 
Constitucional alemão: ele deve possuir a “competência funcional, ou executiva”, ainda que a 
“competência material” caiba ao Conselho e à Comissão, enquanto colégio5.

Porém, independentemente desta premissa deduzida da concepção funcional do cargo do 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, é possível uma multiplicidade de modelos 
organizacionais. É possível destrinçar três “protótipos”: 

O primeiro modelo consiste na integração completa do SEAE na Comissão, encarregando-a 
também da execução da PESC, através, por assim dizer, de um “mandato administrativo”. 

  
1 Cf. sobre esta afirmação Kugelmann, “Kerneuropa” und der EU-Außenminister - die verstärkte 
Zusammenarbeit in der GASP” (“O “Núcleo da Europa” e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da UE – a 
cooperação reforçada na PESC), Europarecht, 2004, p. 333
2 Primeira frase do n.º 3 do artigo III-296º da Constituição
3 N.º 1 do artigo III-296º da Constituição
4 Segunda frase do n.º 4 do artigo I-28º da Constituição
5 Tribunal Constitucional Federal E 81, 310 (332) e Tribunal Constitucional Federal E 104, 249 (264 ss.)
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Esta concepção não é exequível, visto que – quer queiramos ou não – uma grande parte da 
política externa e de segurança continua a ser de responsabilidade intergovernamental.

O segundo modelo vai no sentido do desenvolvimento do SEAE a partir dos serviços do Alto 
Representante para a PESC já existentes junto do Conselho, acrescentando-lhes os serviços 
correspondentes da Comissão. Tal levaria a uma amputação inaceitável da Comissão.

Um terceiro modelo é apresentado como um compromisso, embora implique grandes riscos: 
consistiria em prover o SEAE de todos os serviços da Comissão que se dedicam às relações 
externas (Direcções-Gerais das Relações Externas, incluindo delegações, Comércio, 
Desenvolvimento, Alargamento, Serviço de Cooperação EuropAid, Serviço de Ajuda 
Humanitária e serviços relacionados com os assuntos externos da Direcção-Geral dos 
Assuntos Económicos e Financeiros), acrescentando-lhes os serviços correspondentes do 
Secretariado-Geral do Conselho e colocando esta estrutura, como uma burocracia 
completamente nova e independente, entre o Conselho e a Comissão. Um super-serviço 
independente deste tipo desenvolveria uma vida própria incontrolável, atribuiria uma 
importância exagerada ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, também face ao Presidente da 
Comissão, e reduziria a Comissão a um “secretariado do mercado interno”.

A concepção proposta pelo vosso relator, tal como se encontra no projecto de resolução 
incluído no projecto de relatório, procura evitar as desvantagens e os riscos associados aos 
três modelos apresentados.

Esta concepção levantará, seguramente, uma série de objecções técnicas, como, por exemplo, 
problemas relacionados com os direitos dos funcionários. No entanto, é sabido que os 
funcionários e agentes das Comunidades pertencem a uma “única administração das 
Comunidades”, desde o Tratado de Fusão, de 1967, e que o Estatuto dos Funcionários prevê 
explicitamente a possibilidade de a entidade competente para proceder a nomeações, portanto, 
neste caso, o Conselho, a Comissão ou também o Parlamento, encarregar o funcionário, “no 
interesse do serviço”, de “exercer temporariamente funções junto de uma entidade que exerça 
funções previstas pelos Tratados”, neste caso, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da 
União”1.

Não faltam, portanto, instrumentos jurídicos; o que é decisivo é a vontade política de chegar a 
uma solução que corresponda ao espírito da Constituição e às necessidades da Política 
Externa Comum.

  
1 Segundo travessão da alínea a) do n.º 1 do artigo 37º do Estatuto dos Funcionários.
Neste contexto, é igualmente importante o artigo III-398º da Constituição, com a seguinte redacção:

“(1) No desempenho das suas atribuições, as instituições, órgãos e organismos da União apoiam-se numa 
administração europeia aberta, eficaz e independente.
(2) Em conformidade com o Estatuto e o Regime adoptados com base no artigo III-427º, a legislação 
europeia estabelece as disposições para o efeito.”


