
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Excelência:

Foi grande e generalizada a surpresa pela recente declaração do Presidente da Comissão

Europeia sobre a urgência da criação de um “Exército Europeu”, supostamente destinado a

impor respeito à Rússia…

Ora, a área dos negócios estrangeiros e da defesa permanece no domínio inter-governamental

e na prática pouco tem avançado.

Daí que a referida declaração, a ser tomada a sério, signifique um salto qualitativo,

especialmente perigoso quando decorre uma grave crise no leste europeu, com a Rússia a

ocupar pela força uma parcela da Ucrânia e a desestabilizar este país com interferências

militares mais do que óbvias.

Acresce que os estados-membros da União Europeia têm estado reticentes em cooperar com o

envio de tropas para missões no exterior, verificando-se, por exemplo, que na República Centro-

Africana o segundo país com contingente mais numeroso na EUFOR é a Geórgia (150

militares), que nem sequer faz parte da UE…

Convém apurar a posição do Governo Português em tão delicadas matérias, que podem

representar futuros envolvimentos das nossas Forças Armadas.

Assim, os Deputados do PSD eleitos pela Região Autónoma dos Açores, ao abrigo das

disposições aplicáveis da Constituição e do Regimento formulam ao Governo, através do

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, as seguintes perguntas:

a) Apoia o Governo as declarações do Presidente da Comissão Europeia sobre a Criação de um

Exército Europeu (EE)?

b) Está o Governo disponível para participar na composição do dito EE?

c) Nas eventuais operações do mesmo EE irão participar soldados portugueses e em que



condições, financeiras e outras?

d) Julga o Governo que o EE constituirá um eficaz dissuasor da actual agressividade do regime

russo?

e) Foi o Governo ouvido previamente sobre a surpreendente declaração do Presidente da

Comissão Europeia?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 20 de Março de 2015

Deputado(a)s

MOTA AMARAL(PSD)

JOAQUIM PONTE(PSD)

LÍDIA BULCÃO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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