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Senhora Presidente,

A Comissão gostaria de agradecer à Assembleia da República o parecer formulado sobre a 
proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento 
(UE) 230/2014 de 11 de março de 2014, que cria um instrumento para a estabilidade e a paz 
[COM(2016) 447final].

Com esta proposta, a Comissão respeita o compromisso assumido no programa de trabalho 
de 2016 de continuar a desenvolver instrumentos para reforçar a segurança e o 
desenvolvimento dos países parceiros e apoiá-los na melhoria da reforma do setor da 
segurança e no desenvolvimento de capacidades para promover a segurança e o 
desenvolvimento. A proposta faz parte de um conjunto mais vasto que abrange elementos de 
um quadro estratégico à escala da UE para apoiar a reforma do setor da segurança 
[Ю1Щ2016) 31 final].

Reforçar a capacidade dos países parceiros para a prevenção e gestão das crises de forma 
autónoma, em prol do Estado de direito, é uma prioridade para a Comissão, e com esta 
proposta, a UE poderia, em circunstâncias excecionais, prestar apoio a todos os 
intervenientes do setor da segurança, incluindo as forças militares. A proposta está em 
conformidade com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e, 
em particular, com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.° 16, que preconiza o 
desenvolvimento de capacidades a todos os níveis para a prevenção da violência e o combate 
ao terrorismo e ao crime.
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As observações acima expostas baseiam-se na proposta inicial apresentada pela Comissão, 
que se encontra atualmente em processo legislativo, envolvendo quer o Parlamento Europeu 
quer o Conselho.

A Comissão espera poder prosseguir o diálogo político no futuro.

Queira Vossa Excelência aceitar a expressão da minha mais elevada consideração,

Frans Timmermans 
Primeiro Vice-Presidente

Federica Mogherini
Alto Representante/Vice-Presidente
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