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Resolução do Parlamento Europeu sobre os aspectos institucionais do Serviço Europeu 
para a Acção Externa

O Parlamento Europeu,

– 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 as Conclusões do Conselho Europeu de 16 e 17 de Dezembro de 2004, 
designadamente os nºs 71-73,

– 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 32,

– Tendo em conta o nº 5 do artigo 108º do seu Regimento,

– Tendo em conta a audição realizada pela Comissão dos Assuntos Constitucionais em 15 
de Março de 2005,

– Tendo em conta a pergunta oral à Comissão sobre os aspectos institucionais do Serviço 
Europeu para a Acção Externa, apresentada pela Comissão dos Assuntos Constitucionais 
(Doc. O-0054/05),

– Tendo em conta as explicações dadas em resposta à pergunta supracitada na sessão de 11 
de Maio de 2005, em nome da Comissão, assim como o debate subsequente, 

A. Considerando que a organização do futuro Serviço Europeu para a Acção Externa (SEAE) 
reveste importância primordial para a consecução do objectivo de tornar as relações 
externas da União mais coerentes, mais visíveis e mais eficazes,

B. Considerando que o Secretário-Geral do Conselho e o Alto Representante para a Política 
Externa e de Segurança Comum e a Comissão apresentarão, na reunião do Conselho 
Europeu de Junho de 2005, um relatório conjunto sobre os progressos realizados na 
preparação do SEAE,

C. Considerando que se impõe que o Parlamento Europeu e a Comissão cheguem 
atempadamente a um acordo relativamente a questões fundamentais da organização do 
SEAE,

1. Recorda à Comissão que a decisão relativa à criação do SEAE apenas é possível com o 
seu assentimento e exorta a Comissão a se empenhar, no âmbito dos trabalhos 

  
1 JO C 310 de 16.12.2004, p. 420.  
2 Textos Aprovados P6_TA(2005)0004.  
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preparatórios com vista à criação do SEAE, com todo o seu peso institucional, na 
manutenção e no desenvolvimento do modelo comunitário no domínio das relações 
Externas da União;

2. Manifesta a sua convicção de que, a nível organizativo e orçamental, o SEAE deveria ser 
inteiramente integrado nos serviços da Comissão, sendo que o poder de direcção do 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é igualmente Vice-Presidente da Comissão, 
assegura que - em conformidade com a Constituição - a acção do SEAE 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;

3. Solicita à Comissão que, aquando das futuras propostas, insista na manutenção dos 
seguintes princípios, em conformidade com o espírito e o objectivo das disposições 
constitucionais e o espírito das deliberações da Convenção:

a) 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.

b) 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;

c) não se afigura necessário retirar as competências em matéria de relações externas a 
todas as Direcções-Gerais da Comissão; o relatório intercalar a apresentar ao Conselho 
Europeu deve 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;

d) 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;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e ao Conselho.
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