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PREFÁCIO 
 

 

 

Gaetano Martino, cujo centenário de nascimento foi comemorado pelo Parlamento Europeu em 29 de 

Novembro de 2000, foi certamente uma das personalidades mais marcantes desta instituição, a que 

presidiu por duas vezes, no início da década de 60. Dos seus discursos, pronunciados no hemiciclo de 

Estrasburgo entre 1958 e 1967, ressalta um grande rigor moral e um sentido político muito acutilante. 

 

Gaetano Martino, professor de Fisiologia Humana de renome internacional e decano da Universidade de 

Roma, consagrou aos problemas do ensino universitário uma parte significativa da sua acção europeia. 

Travou, nomeadamente, uma corajosa batalha em prol da criação da Universidade Europeia de Florença, 

que concebia como um instrumento ao serviço da formação e da difusão de uma consciência europeia. 

Para este pioneiro da União, a cultura representava um insubstituível motor de propulsão e de aceleração 

do processo de unificação. 

 

O desenvolvimento da investigação científica europeia constituiu uma outra vertente essencial da sua 

actividade parlamentar. De algum modo, ele foi um percursor do programa-quadro de investigação e 

desenvolvimento tecnológico, porque insistiu com os governos para que atribuíssem à investigação os 

recursos necessários para travar a fuga de cérebros que afectava o nosso continente desde os anos 60. 

 

A sua obra-prima foi certamente a organização da Conferência de Messina, em 1 e 2 de Junho de 1955, 

graças à qual o motor europeu voltou a funcionar e o Mercado Comum se tornou uma realidade. Importa 

recordar que o relançamento de Messina teve lugar menos de um ano após o fracasso da Comunidade 

Europeia de Defesa. Sem este relançamento, a União nunca teria alcançado os progressos que temos 

diante dos nossos olhos: desde o espaço europeu sem fronteiras à Carta dos Direitos Fundamentais, desde 

a eleição do Parlamento Europeu por sufrágio universal à criação do euro. 

 

Os discursos de Gaetano Martino põem em evidência a sua dupla fidelidade: fidelidade às tradições de 

cada um e fidelidade aos princípios de uma civilização comum. O Mercado Comum não deve ser 

concebido como uma soma de interesses, mas como um meio de atingir um objectivo mais elevado: a 

unidade dos povos livres. Na visão deste grande europeu, os acordos políticos, económicos ou de defesa 

são, certamente, importantes, mas devem ser inseridos num contexto global que promova o pleno 

desenvolvimento das liberdades individuais, da democracia, do Estado de direito e da sociedade civil. 

 

A sua clarividência permite-lhe aperceber-se de que o núcleo original da Europa comunitária estava 

destinado a alargar as suas fronteiras, a pouco e pouco, até englobar todo o território da grande Europa. 

Essa mesma clarividência deve incentivar-nos, a nós, que somos os co-decisores do próximo alargamento 

da União Europeia, a levar a bom termo esta tarefa histórica, assegurando às suas instituições os meios 

para funcionarem convenientemente e para serem eficazes nas suas decisões. 

     

   

 

Nicole FONTAINE 

Presidente do Parlamento Europeu  
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A unificação europeia 
 

Discurso pronunciado em 19 de Março de 1958 
 
Os povos dos países da pequena Europa estão neste momento a entrar numa nova fase da 
sua vida. Pela primeira vez na História deste continente, até há poucos anos mais marcada 
pela guerra do que pela paz, estamos a assistir à unificação geral da economia europeia. 
Assim se assegura o futuro e se traçam as perspectivas de uma grande comunidade que 
abraça homens de diferentes línguas, costumes e crenças e de que a nossa Assembleia é 
um dos órgãos constitucionais. 
 
Permitam-me que recorde, em poucas palavras, as oposições, as incredulidades e o 
cepticismo que foi preciso vencer para empreender, prosseguir e concluir esta obra dita 
do "relançamento europeu", que fora decidida em Messina nos primeiros dias de Junho 
de 1955 e que, felizmente, conduziu, cerca de dois anos mais tarde, à criação da 
Comunidade Económica Europeia e à Comunidade Europeia da Energia Atómica. Esta 
lembrança, que nos dá a exacta medida dos grandes progressos que nos foi dado alcançar 
na via da unidade europeia, adverte-nos igualmente dos perigos e dos obstáculos que 
iremos encontrar para levar a bom termo a acção em que hoje nos empenhamos. 
 
Com efeito, as instituições comunitárias preparam-se para ver a sua força real posta à 
prova. Neste momento delicado em que passam do plano teórico para a realidade prática, 
cabe-nos - a todos nós, Assembleia, ministros, Comissões Executivas - enfrentar e 
resolver todos os problemas do seu funcionamento e do seu equilíbrio. 
 
A CECA, a Comunidade Económica e a Comunidade da Energia Atómica têm objectivos 
e limites nitidamente definidos nos Tratados, mas a sua criação insere-se no quadro de 
um processo mais geral, que é o próprio processo da integração política do continente 
europeu. Creio, portanto, que aplicaremos e interpretaremos correctamente as regras dos 
Tratados se tivermos o pensamento sempre virado para a unificação da Europa. Se assim 
não fizermos, se porventura decidíssemos limitar os nossos poderes e as nossas 
faculdades, olhando para trás em vez de olhar em frente, trairíamos o espírito dos 
Tratados e feriríamos de morte a Comunidade Europeia no próprio momento do seu 
nascimento. 
 
A renovação da vida da Europa, tal como a prevêem os instrumentos diplomáticos de 25 
de Março, só pode ser realizada através de uma acção intensa e continuada, na senda do 
desenvolvimento e do progresso. 
 
Só poderemos pretender ter correspondido às aspirações de todos aqueles que, na sua 
qualidade de representantes do ideal das elites europeias, contribuíram para a criação das 
três Comunidades com as suas ideias e a sua acção, na condição de nunca esquecermos o 
objectivo final, que é precisamente a unidade integral da Europa.  
 
O momento que estamos a viver, vibrante de emoção, faz-me recordar um outro 
momento histórico, que foi o prelúdio da primeira experiência bem sucedida de uma 



comunidade política de povos desejosos de se unir para colaborar, em concórdia, na 
construção do progresso civil. 
 
Essa experiência foi a que teve lugar no solo livre da América e merece que a recordemos 
hoje, não só porque está na origem de uma das melhores e mais completas construções 
políticas de todos os tempo, mas também porque foi essa a primeira vez que a Europa 
conseguiu unir-se, mesmo sendo numa terra distante. 
 
Tal como nós o sentimos hoje, também os fundadores da unidade americana conheceram 
alternadamente o receio e a esperança; mas os receios foram finalmente superados pelo 
"espírito viril" desses homens visionários e generosos e a sua esperança não tardou em 
tornar-se uma certeza. É deste espírito que Madison fala, no XIV ensaio do "Federalist", 
em termos que creio não ser inútil recordar nesta reunião solene: "Será a este espírito 
viril, escreve, que a nossa posteridade ficará a dever os muitos progressos que a 
sociedade americana venha a concretizar na promoção dos direitos dos indivíduos e da 
felicidade de todos, dando assim exemplo ao mundo inteiro. Se os homens que estiveram 
à cabeça da revolução se tivessem limitado a agir segundo os modelos precedentes, se 
não se tivesse formado um governo para o qual não existia modelo exacto, o povo dos 
Estados Unidos poderia hoje ser considerado como uma das tristes vítimas de 
assembleias de vistas curtas... Felizmente, seguiram por uma via nova e mais nobre, 
erigiram governos sem igual no mundo, traçaram o esboço de uma grande confederação 
que caberá aos seus sucessores aperfeiçoar e perpetuar". 
 
Ao contrário dos constituintes americanos, dispomos hoje de modelos precisos por que 
nos podemos pautar, desde o modelo americano ao modelo da Suíça, tão próximo de nós, 
que já foi justamente apelidado de "microcosmo europeu do macrocosmo americano". 
 
Os melhores homens da Europa, de De Gasperi a Schuman, de Adenauer a Churchill, de 
Sforza a Spaak, tiveram fé, moral e politicamente, no ideal de uma Europa unificada, 
num momento em que o declínio do velho continente lhes parecia uma inelutável 
consequência da grave crise gerada pela segunda guerra mundial. Esta fé alicerçava-se 
num pensamento maduramente reflectido, no mais realista reconhecimento da situação e 
das necessidades do actual ciclo histórico, no qual o poder material, nas suas múltiplas 
manifestações, atingiu um tal grau de desenvolvimento que já não pode ser assegurado 
com os modestos meios de que dispõem os diversos Estados europeus. É evidente que os 
nossos Estados, cujas dimensões parecem agora modestas, ao lado das forças gigantescas 
organizadas em bases continentais que entraram na história do mundo, já não podem 
resolver os seus problemas sem se unir e sem recorrer a formas de colaboração 
permanente. Todos os países europeus, sem excepção, têm necessidade desta unidade 
intrínseca, se ainda quiserem participar no avanço da civilização europeia.  
 
Porém, se a sua união não fosse ditada por necessidades práticas, ela estaria condenada a 
ser efémera e caduca. Os acordos políticos, económicos e militares são necessários, 
importantes e urgentes, mas não bastam. O verdadeiro fundamento da unidade europeia é 
de ordem moral. 
 



A Europa já está unida na cultura e na civilização. Isto é tão verdade, que não hesitamos 
em qualificar como europeu um Dante ou um Goethe, um Shakespeare ou um Pascal, e 
que consideramos como nosso património comum a liberdade individual, a democracia 
política, o Estado de direito, tudo coisas que a Europa foi conquistando ao longo de 
muitos séculos, na sua marcha histórica para a unidade. 
 
Mas não basta ter consciência desta unidade de cultura e de civilização, é também preciso 
que os povos europeus a confirmem através de actos positivos. 
 
A longa e difícil crise de que a Europa padece desde há mais de cinquenta anos deve-se, 
antes de mais, à ausência ou à insuficiência de uma fé "activa" dos povos na civilização e 
nos seus ideais, princípios e valores. Muitos europeus acreditaram e acreditam ainda que 
o seu património espiritual, insubstituível e inestimável, é uma herança que se conserva 
passivamente, quando, na realidade, é um bem que deve ser renovado dia após dia, com 
constância e tenacidade. De cada vez que, neste ou naquele lugar da Europa, a dignidade 
do homem foi insultada, a liberdade política violada, o direito espezinhado, não foi 
apenas um "particular", para falar como Maquiavel, foi toda a civilização da nossa 
Europa Ocidental que sofreu a ofensa. 
 
É agora indispensável para o bem de todos fazermos sair a Europa do atoleiro em que 
caiu por não termos sabido defender eficazmente a sua essência espiritual. Para o fazer, 
precisamos, justamente, desse "espírito viril" de que falava Madison. Precisamos dele 
para banir do nosso espírito o medo, o egoísmo e os últimos resquícios no nosso espírito 
de conquista. 
 
É verdade que o esforço que se faz para integrar a Europa constitui, essencialmente, uma 
tentativa de ultrapassar a fase nacionalista. Mas esta ultrapassagem não poderá, em caso 
algum, significar o apagamento da personalidade específica dos povos da Europa. 
 
A História ensina-nos que, neste esplêndido jardim que é a Europa, as manifestações 
mais nobres e mais elevadas da arte e do pensamento sempre foram fruto de duas formas 
de fidelidade: fidelidade às tradições de cada um e fidelidade aos princípios de uma 
civilização comum. Quando as nações da Europa dão verdadeiramente provas de 
originalidade e de imaginação criativa, elas continuam europeias aos olhos de todos, mas 
quando, pelo contrário, decidem isolar-se, julgando não estar à altura da missão, 
condenam-se irremediavelmente à esterilidade e à decadência. 
 
Queremos ultrapassar a fase histórica do nacionalismo. Porém, para entrarmos numa 
nova fase, não há qualquer necessidade de destruir em nós o conceito de nação. Basta que 
cada um faça um esforço maior para devolver a este conceito a pureza do seu sentido 
primitivo e o liberte dos elementos maléficos que fizeram desta força benéfica da 
sociedade humana uma força demoníaca e destrutiva. Até agora, o nacionalismo aparecia 
na cena mundial como uma expressão da liberdade e da dignidade dos povos. Hoje, é 
preciso que ele seja animado por um espírito novo, que o conduza a formas mais elevadas 
de liberdade e dignidade, a uma integração humana mais completa. 
 



In pluribus unum: a unidade política da Europa deverá assentar na multiplicidade e na 
diversidade. Só animando e estimulando a força criadora e construtiva dos nossos povos 
ela poderá ser um instrumento de progresso moral e cívico. 
 
Trata-se de activarmos um processo orgânico destinado a percorrer vias internas, mais do 
que externas. É esta a principal dificuldade que temos de vencer. Porém, só poderemos 
fazê-lo se a nossa acção for sempre guiada por esta fé, a propósito da qual Goethe dizia: 
"Para seguirmos em frente, já não basta a audácia. É também preciso esperar com 
paciência que o bem cresça, actue e dê os seus frutos".  
 
 

 



A Universidade Europeia 
 

Discurso pronunciado em 12 de Maio de 1959 
 
O Grupo Liberal deu-me a honra de falar em seu nome e de transmitir à Assembleia a sua 
adesão unânime ao princípio da criação de uma Universidade Europeia, nos termos em 
que é descrita no excelente relatório do senhor deputado Geiger, que aproveito para 
felicitar. 
 
Porém, antes de entrar no próprio tema da criação de uma Universidade Europeia - o que, 
aliás, farei em poucas palavras - e de definir a posição do Grupo Liberal a esse respeito, 
gostaria de tecer, a título pessoal, algumas considerações de ordem jurídica. Disse "a 
título pessoal" por duas razões. A primeira porque, não sendo eu jurista nem advogado, 
mas sim médico, não quereria comprometer o Grupo Liberal com as palavras que irei 
pronunciar e que poderão não ser inteiramente exactas do ponto de vista científico; a 
segunda razão é que, em relação à interpretação jurídica dos textos de que decorre a 
obrigação dos seis países de fundarem um instituto de nível universitário, o Grupo 
Liberal não chegou à unanimidade, como, aliás, o revelou a interessante intervenção que 
acaba de fazer o senhor deputado Peyrefitte. 
 
No nº 2 do artigo 9º do Tratado que institui a Euratom, diz-se textualmente: "Será criado 
um instituto de nível universitário. As modalidades do seu funcionamento serão fixadas 
pelo Conselho, deliberando por maioria qualificada, …." 
 
Muito se tem discutido, e parece-me que se continua a discutir, sobre a questão de saber 
se este nº 2 do artigo 9º do Tratado que institui a Euratom tem carácter imperativo ou é 
apenas a ilustração de um programa. Na minha opinião, no entanto, não devem subsistir 
dúvidas a este respeito, se pensarmos na decisão tomada pelo Conselho de Ministros da 
Comunidade em 20 de Maio de 1958, e que começa com estas palavras: "Está prevista a 
fundação de uma Universidade Europeia, a título de instituição autónoma e 
permanente...". 
 
É, portanto, evidente que, no entender dos seis governos signatários do Tratado que 
institui a Euratom, o nº 2 do artigo 9º constitui uma disposição imperativa, e não apenas 
um ponto do programa a realizar neste domínio. Temos o dever de criar um instituto de 
nível universitário. Resta saber em que deverá consistir, essencialmente, esse instituto.  
 
Há quem diga que deve ser - e parece que alguns dos representantes com assento nesta 
Assembleia comungam desse ponto de vista - um centro de estudos especializado em 
matéria nuclear. Ora, um tal centro - lamento ter de prestar este esclarecimento, banal 
para quem se ocupa de questões universitárias - não seria, no sentido estrito da expressão, 
um instituto de nível universitário. Por que razão fala o Tratado de um instituto de nível 
universitário e não de uma Universidade? Aqui está outra questão que já foi amplamente 
discutida e continuará ainda a sê-lo. 
 
Um instituto de nível universitário é um organismo que, tal como as universidades, 
confere aos seus estudantes diplomas que lhes permitem exercer uma profissão. Não há 



instituição de nível universitário que não tenha este elementar dever institucional. Ora, 
um centro de estudos especializado pode ser, consoante os casos, um instituto pós-
universitário ou um centro de investigação, sem ser um instituto de nível universitário. 
 
Mas por que razão refere o Tratado "um instituto de nível universitário" e não "uma 
universidade"? 
 
Em alguns dos nossos países, nomeadamente em França e em Itália, o ensino está 
organizado de forma a englobar, por um lado, as universidades de tipo clássico, divididas 
em determinado número de faculdades, e, por outro lado, instituições que, embora 
tenham as mesmas funções fundamentais das universidades e confiram aos seus 
estudantes diplomas que lhes permitem exercer uma profissão, não fazem parte das 
universidades, possuindo, por motivos diversos, um regulamento autónomo: é o caso da 
"École normale" francesa, de que falámos há instantes, e de numerosos institutos italianos 
que irei referir, para ilustrar a forma como este sistema estrutural está difundido no meu 
país. 
 
Vejamos quais são as instituições italianas de nível universitário que não estão ligadas a 
uma universidade nacional ou livre, mas que possuem o mesmo estatuto jurídico que as 
universidades: o "Politecnico" de Milão, que não faz parte da Universidade de Milão; o 
"Politecnico" de Turim; o "Istituto di economia e commercio" de Milão; o "Istituto di 
economia e commercio di lingue e letteratura straniere" de Veneza (este é um caso 
interessante, porque possui duas faculdades, e não apenas uma, e porque a sua estrutura 
lhe confere maiores semelhanças com uma universidade de tipo clássico); o "Istituto 
superiore di architettura" de Veneza; o "Istituto superiore orientale" de Nápoles; o 
"Istituto superiore navale", também de Nápoles; a Escola Normal Superior de Pisa; o 
"Istituto di alta matematica" de Roma; o "Istituto superiore di magistero" de Catania; o 
"Istituto superiore di magistero" de Génova; o "Istituto superiore di magistero" de Aquila; 
o "Istituto superiore di magistero femminile" de Nápoles; o "Istituto superiore di 
magistero femminile" de Roma; o "Istituto superiore di magistero" de Salerno. 
 
Uma boa quinzena de instituições universitárias  confere diplomas, exactamente como as 
universidades, sem, contudo, fazer parte das vinte e duas universidades existentes no 
território italiano. Se se utilizou a expressão "instituto de nível universitário", foi porque 
se quis deixar em aberto a questão da estrutura a dar a este instituto e da sua eventual 
subdivisão em várias faculdades, uma questão a ser decidida pelos órgãos competentes 
depois da assinatura e ratificação do Tratado. Mas isto não implica, de forma alguma, que 
se deva tratar, não de uma universidade de tipo clássico, mas exclusivamente de um 
centro de aperfeiçoamento em ciências nucleares, ou de um instituto de nível 
universitário formado por uma só faculdade, por exemplo, uma Faculdade de Ciências 
Físicas e Matemáticas. 
 
O artigo 9º do Tratado que institui a Euratom está dividido em dois parágrafos. O nº 1 
tem o seguinte enunciado: "Depois de ter solicitado o parecer do Comité Económico e 
Social, a Comissão pode criar, no âmbito do Centro Comum de Investigação Nuclear" - 
centro cuja instituição é obrigatória -, "escolas para a formação de especialistas, 



designadamente nos domínios da prospecção mineira, produção de materiais nucleares de 
grande pureza, tratamento de combustíveis irradiados, engenharia nuclear, protecção 
sanitária e produção e utilização dos radioisótopos". Se se pretendesse instituir um centro 
de cultura desta natureza, não se teria separado o nº 2 - como se fez - do nº 1 e, sobretudo, 
não se teria usado esta formulação mais imperativa: "Será criado um instituto de nível 
universitário. As modalidades do seu funcionamento serão fixadas pelo Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissão". 
 
Os dois parágrafos não têm qualquer relação entre si. Tratam de duas coisas distintas: no 
nº 1, é dada à Comissão Executiva da Euratom a faculdade de criar escolas de 
especialistas no âmbito do Centro Comum de Investigação Nuclear; o nº 2 rege a questão 
do instituto de nível universitário, ou, se quiserem, da Universidade Europeia. 
 
Recordemos, a propósito, como se passaram as coisas. É certo que, mesmo sem ser 
jurista, sei muito bem que as leis estabelecem o que nelas está escrito, mas os precedentes 
também têm a sua importância e, quando surgem dúvidas a respeito do valor de uma 
disposição jurídica, é costume procurar os precedentes. Ora, eu vivi esses precedentes. 
Fui um dos ministros dos Negócios Estrangeiros que tiveram a oportunidade de 
acompanhar o lento, difícil e longo caminho da criação dos Tratados que instituem o 
Mercado Comum e a Euratom desde o seu início, ou seja, desde Messina, até ao fim, ou 
seja, até Roma. Recordo-me muito bem das palavras utilizadas pelo senhor Hallstein, que 
temos hoje o privilégio de ter entre nós, na sua qualidade de Presidente da Comissão 
Executiva da Comunidade Económica Europeia, para recomendar, em nome do Governo 
da República Federal Alemã, a criação de uma Universidade Europeia.  
 
O senhor Hallstein pronunciou-se a favor de uma universidade completa e deu para isso 
as suas razões. A expressão "universidade completa" significava, no seu entender, uma 
universidade com uma orientação não apenas científica, mas também humanista. E não 
será abusivo recordar que aludiu, nomeadamente, à ciência na qual é eminente 
especialista: o Direito. 
 
O senhor deputado Peyrefitte parece-me não estar bem informado quando diz que os seis 
governos não apoiaram a proposta do senhor Hallstein e só deram o seu acordo de 
princípio por "cortesia diplomática". 
 
Pela minha parte, creio recordar-me de que, pelo contrário, o acordo foi unânime em 
relação a este ponto e que, se não houve discussão, foi porque todos admitiram 
imediatamente que o senhor Hallstein tinha razão ao defender que nos seria impossível 
chegar à integração económica e política da Europa sem formar uma verdadeira 
consciência europeia. Se quisermos chegar à integração política da Europa, temos de 
conseguir que esta consciência europeia se forme e se dissemine. 
 
Julgo oportuno recordar alguns factos. Quando nos reunimos em Messina, em 1 e 2 de 
Junho de 1955, para fazer aquilo a que se chamou o "relançamento europeu" – expressão 
que não é propriamente muito elegante –, o objectivo que nos propúnhamos era, não de 
natureza estritamente económica, mas de carácter essencialmente político. Reunimo-nos 



em Messina, porque o Tratado que institui a Comunidade Europeia de Defesa fora 
rejeitado pela Assembleia Nacional francesa, o que desvanecia a possibilidade da 
integração política directa da Europa que o Tratado parecia proporcionar. No nosso 
entender, o Mercado Comum e a Euratom eram apenas meios, instrumentos para 
chegarmos à integração política. Pensámos que a solução seria enveredarmos pelo 
caminho mais longo, mais tortuoso e mais difícil da integração económica para 
chegarmos à integração política, que era o objectivo último da Comunidade Europeia de 
Defesa, porque o sistema da integração política directa deixara de ser aplicável depois da 
votação da Assembleia Nacional francesa. O nosso objectivo último não era o Mercado 
Comum, era a unidade política da Europa, ou seja, a federação dos Estados Unidos da 
Europa. 
 
É importante recordar estes factos, se quisermos interpretar correctamente o espírito e a 
letra dos Tratados que temos diante de nós. 
 
Mas por que razão este artigo relativo à Universidade Europeia foi inserido no Tratado 
que institui a Euratom e não no Tratado que institui o Mercado Comum? Este facto 
suscitou considerações, cuja paternidade não sei a quem atribuir, que foram qualificadas 
como banais. Estou de acordo com o senhor deputado De Smet, quando diz que estas 
considerações são banais. Mas há outras que não o são, muito pelo contrário, e que nos 
permitem compreender mais facilmente porque se escolheu o Tratado que institui a 
Euratom, em vez do Tratado que institui o Mercado Comum. 
 
Não há dúvida alguma de que, no plano da investigação, da ciência e da cultura, o 
Tratado que institui a Euratom se reveste de uma importância muito maior do que o 
Tratado que institui o Mercado Comum. No entanto, que diriam hoje, se o nº 2 do artigo 
9º, em vez de estar no Tratado que institui a Euratom, figurasse no do Mercado Comum ? 
Talvez dissessem que os autores do Tratado tinham a intenção de criar apenas uma 
faculdade de Ciências Económicas e Comerciais, e não uma faculdade de Ciências 
Físicas e Nucleares. 
 
Mas por que razão - pode perguntar-se - esta regra não é enunciada nos dois Tratados? É 
verdade que há disposições que se repetem nos dois Tratados, sobretudo as de carácter 
institucional. Em contrapartida, há outras que não se repetem, mas que figuram 
indiferentemente num ou no outro Tratado, não deixando de ter um alcance de ordem 
geral. Posso citar, por exemplo, a disposição relativa à equivalência de habilitações 
académicas, que não se encontra no Tratado da Euratom, figurando somente no artigo 57º 
do Tratado que institui o Mercado Comum. Será isto razão suficiente para se pensar que 
esta disposição não se aplica a diplomas e títulos relativos às Ciências Físicas e 
Nucleares? Poder-se-ia argumentar que a equivalência só seria aplicável aos diplomas das 
faculdades de Ciências Económicas e Comerciais? É evidente que não. Trata-se de 
disposições que valem por si próprias, e não pelo lugar em que figuram, nem sequer por 
estarem contidas num Tratado ou no outro. O objectivo primordial para o qual tende a 
instituição de uma Universidade Europeia (ou de um instituto de nível universitário) é 
aquele que o senhor Hallstein apontou claramente em Messina e que ninguém contestou 
durante as longas negociações de onde saíram os Tratados que instituem o Mercado 



Comum e a Euratom. Esse objectivo primordial é a formação de uma consciência 
europeia, indispensável para atingir aquele que é, não o esqueçamos, o objectivo final dos 
autores destes Tratados: a integração política da Europa. 
 
Para esta integração política, é necessária uma participação activa da consciência popular. 
Se esta consciência popular não participar na marcha, indubitavelmente difícil, para a 
unificação política, o objectivo final nunca será alcançado: nunca será possível chegar à 
federação dos Estados Unidos da Europa. O objectivo do nº 2 do artigo 9º também não é 
o de garantir a coordenação das culturas dos vários países membros, como imagina, com 
excessiva modéstia, o senhor deputado Peyrefitte, coordenação essa que, sem dúvida 
alguma, é muito útil. O verdadeiro objectivo, o objectivo supremo, é promover o 
nascimento e a difusão de uma verdadeira consciência europeia.  
 
É por estas razões que a Universidade deve ser uma universidade de tipo clássico, 
articulada em faculdades, e não deve visar exclusivamente objectivos de carácter técnico 
e científico. É por isso que é necessário que sejam tomadas igualmente em consideração 
as humanidades, nomeadamente em determinada áreas, na organização da Universidade 
Europeia. 
 
Admitir o princípio, como pretenderia o senhor deputado Peyrefitte (também ele, ao que 
parece, favorável à ideia da criação de uma Universidade Europeia), admitir o princípio, 
dizia, de que é necessário negociar um novo Tratado e fazê-lo ratificar pelos seis países 
interessados é o mesmo que não querer criar a Universidade. O senhor deputado 
Peyrefitte é um distinto diplomata e é daí que lhe vem o gosto pelos Tratados e pelas 
ratificações. Mas todos aqueles, entre nós, que não partilham deste gosto porque não 
abraçaram a mesma carreira devem pensar que não há necessidade alguma de celebrar 
um novo Tratado nem de o submeter a uma nova ratificação dos seis países. De facto, já 
existe (o que parece esquecer-se com muita facilidade) uma interpretação autêntica do nº 
2 do artigo 9º do Tratado que institui a Euratom. 
 
Em 20 de Maio de 1958, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos seis países tiveram 
uma reunião a propósito do nº 2 do artigo 9º e acordaram no seguinte: "Está prevista a 
fundação de uma Universidade Europeia, a título de instituição autónoma e permanente 
para o ensino e a investigação, que reunirá professores e estudantes provenientes, 
principalmente, dos países da Comunidade". 
 
Por conseguinte, foi desta maneira que os seis governos signatários do Tratado 
interpretaram o nº 2 do artigo 9º. Será possível imaginar que esta não seja uma 
interpretação autêntica? Será verdadeiramente possível acreditar que seja necessário pedir 
àqueles de entre nós que são mais versados em ciências jurídicas que interpretem este 
parágrafo, para sabermos o que os seis governos pretendiam dizer e fazer quando 
subscreveram o nº 2 do artigo 9º? 
 
Não é exacto, portanto, dizer, como o senhor deputado Peyrefitte, que os seis governos 
não quiseram aceitar a proposta que o senhor Hallstein lhes apresentou em Messina. Na 



realidade, eles interpretaram esta disposição da forma que acabo de referir, isto é, de uma 
maneira muito explícita e muito clara. 
 
Deixando o domínio das considerações de carácter pessoal, passo agora à posição tomada 
a este respeito pelo Grupo Liberal, ao qual tenho a honra de pertencer. 
 
O Grupo Liberal é unânime em reconhecer que a ideia da criação de uma universidade 
como instrumento de formação e de difusão de uma consciência europeia deve ser 
acolhida o mais favoravelmente possível pela nossa Assembleia. 
 
Os fundamentos espirituais da ideia de uma Europa unida têm raízes longínquas. A sua 
busca deu origem, recentemente, a numerosos estudos históricos muito interessantes. 
Porém, já no século passado ela despertara a atenção de sábios ilustres: basta recordar o 
grande nome de Leopold von Ranke. Ora, todos os sábios consideraram como elemento 
fundamental  a ideia da unidade da Europa e do seu progresso na cultura, na qual é 
preciso ver, portanto, um instrumento eficaz de propulsão e de aceleração do movimento 
europeu de unificação. Devemos, necessariamente, fazer apelo à cultura, para que a 
consciência da Europa se desenvolva e propague. 
 
Todavia, a verdade é que, até agora, os sábios europeus têm trabalhado mais para a 
divisão do que para a unidade, têm-se distinguido mais por uma propensão para o 
fragmentário do que para a união, têm professado mais o culto do particular do que o do 
geral; isto porque, no pensamento dos sábios europeus, as tradições locais, essas tradições 
tão caras aos seus corações, representaram, ao longo dos dois últimos séculos, o elemento 
fundamental do progresso da cultura local. 
 
Os sábios europeus sempre recearam que o progresso da unidade da Europa implicasse a 
perda das tradições e das instituições políticas locais. Talvez seja esta a explicação para 
certas oposições e resistências que ainda subsistem entre alguns deles. O orador que me 
precedeu nesta tribuna interrogou, ao que parece, alguns reitores de universidades 
neerlandesas, belgas e alemãs e ouviu-lhes palavras de hostilidade à criação de uma 
Universidade Europeia. 
 
Pertenço ao mundo universitário há mais de trinta anos. Durante 14 anos, fui reitor da 
Universidade de Messina. Sou actualmente professor da Universidade de Roma e, nessa 
qualidade, tive muitas vezes ocasião de encontrar personalidades do mundo científico e 
sábios universitários. Devo dizer que aqueles que se opõem à criação de uma 
Universidade Europeia não constituem, de forma alguma, a maioria dos sábios dos países 
europeus. Representam, quando muito, uma ínfima minoria. É evidente que não fiz uma 
sondagem. Mas tenho a impressão que só um reduzido número de sábios, um pouco pelos 
motivos que apontei - o receio de que a Universidade Europeia pudesse, de uma forma ou 
outra, prejudicar as tradições locais - e um pouco por receio da concorrência que uma 
nova organização de ensino superior pudesse fazer às instituições de ensino superior às 
quais estão mais ligados, se opõem à criação de uma Universidade Europeia. Mas não é 
assim que pensa a maioria, porque, para começar, eles sabem que as tradições locais nada 
têm a recear e que, pelo contrário, serão valorizadas numa Europa unida. Sabem também 



que o nascimento de uma nova instituição de ensino superior nunca poderá ser prejudicial 
ao desenvolvimento das outras instituições culturais europeias e das universidades 
nacionais: pelo contrário ser-lhes-á favorável, tal como, nos séculos passados, o 
nascimento de novas instituições culturais sempre foi útil ao progresso das que já 
existiam e nunca lhes foi nefasto. 
 
Os homens de ciência europeus sabem disto muito bem. É por essa razão que afirmo que 
podemos estar tranquilos. Seguramente que o nascimento de uma Universidade Europeia, 
longe de suscitar fortes oposições, encontrará, em vez disso, grandes apoios no mundo 
universitário. De resto, estou convencido de que seria absurdo sonhar em criar uma 
Universidade Europeia que, sem ligação alguma ao mundo cultural da Europa actual, 
estivesse dele totalmente excluída. 
 
É preciso que as universidades nacionais existentes cooperem na criação e no 
desenvolvimento da Universidade Europeia. Esta cooperação será, justamente, o principal 
factor de desenvolvimento da Universidade Europeia e promoverá o despertar e o 
desenvolvimento de uma consciência europeia. Graças a esta colaboração, a Universidade 
Europeia poderá tornar-se uma espécie de modelo no qual se inspirem as universidades 
nacionais, uma espécie de instituto-piloto que sirva de guia às universidades nacionais 
para esta grandiosa tarefa comum: a formação e a propagação de uma consciência 
europeia. 
 
Disse há pouco que a primeira proposta referente à instituição desta Universidade 
Europeia foi formulada em Messina. Na verdade, porém, a ideia nascera mais cedo. Se 
não me engano, em Janeiro de 1949, em Londres. 
 
Em Londres, o Congresso do Movimento Europeu propôs, precisamente, a criação de 
uma Universidade Europeia. Depois, em Estrasburgo, em Abril de 1949, a União 
Federalista renovou esta proposta. Em seguida, foram sendo sucessivamente apresentadas 
propostas concretas pelo Conselho da Europa, pela CECA e pela OECE. Foi, 
provavelmente, nestes precedentes que se inspirou o senhor Hallstein quando, em 
Messina, com a autoridade que adquirira como representante de um grande país, exemplo 
brilhante de cultura, e também graças aos precedentes que acabo de recordar, defendeu 
tão calorosa e vigorosamente a ideia da criação de uma Universidade Europeia. Estes 
precedentes explicam também porque, de Messina até Roma, nunca alguém combateu 
esta ideia. 
 
Mas isto demonstra igualmente que o problema da Universidade Europeia ultrapassa a 
pequena Europa, ultrapassa a nossa Comunidade e as fronteiras dos seis países da 
Conferência de Messina. 
 
A Universidade Europeia interessa a todos os países da Europa Ocidental, a todos os 
países que pertencem à mesma civilização e são lares de uma mesma cultura. Eu diria 
mesmo que a Universidade beneficiará se todos os países de cultura e civilização comuns, 
e não apenas os seis que constituem a nossa Comunidade, reunirem nela os seus esforços. 
 



Em Messina, e depois de Messina, sempre deixámos a porta aberta a novas adesões à 
nossa Comunidade. O mesmo fizeram os Tratados assinados em Roma, em 25 de Março 
de 1957. As nossas esperanças visavam, e continuam a visar, nomeadamente, a 
Inglaterra, mas também os países escandinavos e os outros países europeus de cultura e 
civilização comuns. 
 
Esta questão continua em aberto. 
 
Em 12 de Fevereiro último, a Câmara dos Comuns analisou a proposta liberal relativa à 
adesão pura e simples da Grã-Bretanha ao Mercado Comum Europeu, o que implicaria o 
abandono do seu projecto de uma zona de comércio livre. Nessa ocasião, o senhor 
Maudling fez interessantes declarações e indicou as três razões principais pelas quais o 
Governo de Sua Majestade britânica não crê ser possível, pelo menos por enquanto, 
aderir ao Mercado Comum Europeu. 
 
Essas razões são as seguintes: 
 
1° Aderir ao Mercado Comum significaria aderir a uma política comercial comum; 
2° Tal significaria abandonar a política do "free entry" na Commonwealth ; 
3° Como afirmava o senhor Maudling, o verdadeiro objectivo, o objectivo dos seis 
países, não é a integração económica, mas a integração política. Por conseguinte, aderir 
ao Mercado Comum significaria aderir à federação dos Estados Unidos da Europa. 
 
Ora, apesar disto, o 12 de Fevereiro de 1959 não pôs termo à questão de uma eventual 
adesão da Inglaterra ao Mercado Comum. Apenas algumas semanas mais tarde, o 
"Economist", jornal liberal de referência, trouxe-nos o eco das discussões que 
prosseguem no Reino Unido, precisamente no terreno estritamente político, sendo a 
questão a de saber se a Inglaterra deve ou não consentir na adesão ao Mercado Comum 
Europeu, ou seja, se, tendo em conta as considerações políticas do senhor Maudling, deve 
aceitar permanecer alheia a um sistema de unificação da Europa que terá consequências, 
não apenas económicas, mas também políticas. 
 
Já se disse que a Inglaterra não se pode conceber sem a Europa. Eu acrescento que a 
Europa não se pode conceber sem a Inglaterra. É esta, precisamente, a grande ambição de 
todos nós, os que aspiramos a uma efectiva unificação da Europa: que a Inglaterra 
participe nos nossos esforços, que a Inglaterra se associe ao nosso destino. Mas não só a 
Inglaterra, não só os países escandinavos, não só os países europeus que fazem parte da 
Aliança Atlântica e que, portanto, têm as mesmas razões políticas fundamentais para 
realizar a unificação política da Europa - desejo de segurança e, por consequência, de 
independência dos nossos países -, mas também todos os países europeus que connosco 
partilham a cultura e a civilização ocidentais. Aspiramos a que todos possam, um dia, 
aderir ao nosso organismo comum. 
 
A nossa Europa, unida hoje no plano económico, amanhã no plano político, quer e deve 
ser o núcleo inicial de uma associação mais vasta, de uma associação que englobe 
verdadeiramente todos os países de cultura e civilização comuns. 



 
É isto que, no entender do Grupo Liberal, deve constituir hoje matéria de reflexão para 
cada um de nós. 
 
Se o Grupo Liberal considera que a criação de uma Universidade Europeia se reveste de 
uma importância essencial, é porque esta Universidade Europeia não será nem poderá ser 
uma instituição apenas dos seis países da pequena Europa. Será e deverá ser, 
necessariamente, a universidade modelo, o guia espiritual de todos os países europeus de 
igual civilização e de cultura comum. 
 



A eleição do Parlamento Europeu por sufrágio universal 
 

Discurso pronunciado em 17 de Maio de 1960 
 
Antes do início da discussão das alterações, o Grupo Liberal julga útil precisar a sua 
posição geral sobre o relatório da Comissão, porque será esta posição geral que irá 
determinar o voto da maior parte dos membros do Grupo Liberal sobre as alterações 
propostas. 
 
O Grupo Liberal, representado por vários dos seus membros mais eminentes, tomou parte 
activa no grupo de trabalho. Por outro lado, os seus representantes na Comissão dos 
Assuntos Políticos defenderam no seio desta numerosas alterações que, de uma maneira 
geral, foram adoptadas. O Grupo Liberal considera que o relatório desta comissão é o 
resultado de um trabalho particularmente aprofundado, que soube conciliar de forma feliz 
um espírito ardentemente favorável ao progresso das instituições europeias com o sentido 
realista das possibilidades psicológicas e políticas. 
 
Esta é a razão pela qual o Grupo Liberal é, quase unanimemente, favorável ao relatório 
da comissão, estando pouco inclinado a aprovar alterações suplementares que poriam em 
risco o delicado equilíbrio por ele alcançado. 
 
Gostaríamos de chamar a atenção dos nossos colegas, e sobretudo daqueles que 
subscreveram as alterações, para o facto de o projecto em discussão estar exposto a 
muitos riscos. 
 
Para começar, o risco de vir a ser rejeitado pelos ministros. Estes - e isso talvez não tenha 
sido suficientemente explicitado - podem rejeitá-lo por duas razões: seja porque não 
concordam com as disposições, seja porque não consideram o momento oportuno.  
 
Há também o risco de que o projecto, uma vez aceite pelo Conselho de Ministros, não 
seja ratificado pelo Parlamento de algum dos seis países. 
 
Por último, há também o risco, ainda mais grave, de que, mesmo depois de aprovado pelo 
Conselho de Ministros, mesmo depois de ratificado pelos Parlamentos, o projecto não 
obtenha a adesão popular, ou seja, que as eleições para a Assembleia deparem com a 
indiferença popular. 
 
O Grupo Liberal, pela sua parte, está disposto a aceitar todos estes riscos e a lutar, com 
toda a influência de que possa dispor em cada um dos nossos seis países, para os afastar. 
Considera, porém, que os riscos seriam ainda maiores se determinadas alterações - ou 
propostas de resolução, como as relativas aos poderes e competências da futura 
Assembleia - fossem aprovadas. Não somos contra a esperança manifestada nessas 
alterações. Pensamos apenas que, actualmente, elas são prematuras. E, uma vez que 
avaliámos o risco, gostaríamos que o presidente, ou um dos relatores da comissão, 
precisasse as condições em que o projecto será levado a Conselho de Ministros. 
 



Será acompanhado de uma carta do presidente da comissão ou do Presidente da 
Assembleia? Essa carta conterá uma espécie de exposição de motivos do projecto? O 
presidente e os relatores do grupo de trabalho pedirão para ser ouvidos  pelo Conselho de 
Ministros, a fim de poderem realçar claramente o espírito de prudência que caracterizou o 
trabalho da comissão? 
 
Há um outro ponto que merece ser clarificado. No caso de o Conselho de Ministros 
pretender introduzir profundas alterações ao projecto de convenção, o grupo de trabalho 
ou a comissão pedirão ao Conselho de Ministros que lhes dê conhecimento dessas 
alterações antes de o mesmo Conselho as aprovar? Isto, para permitir aos nossos colegas, 
que consagraram quase dois anos de trabalho a este projecto, fazerem ouvir a sua opinião 
antes que o texto saído das nossas deliberações seja profundamente alterado. 
 
Sabemos que, em numerosos aspectos, como os da incompatibilidade ou do número de 
parlamentares, o texto da convenção é um texto de compromisso. Essa é, para nós, mais 
uma razão para o defender porque, quando se tratar de debater o projecto nos parlamentos 
nacionais, tal compromisso terá mais probabilidades de ser ratificado do que qualquer 
outro. Pedimos-vos que tenhais constantemente presente no vosso espírito que este 
projecto tem de superar muitos obstáculos antes de chegar a bom porto. 
 
O grupo de trabalho e a Comissão dos Assuntos Políticos ponderaram, longa e 
cuidadosamente, os prós e os contras das resoluções que vos propõem. O Grupo Liberal 
pedirá aos seus membros que se abstenham de movimentações e de improvisos e que 
apoiem exclusivamente o texto da comissão. 
 
Muitos de nós notámos que existe uma relação directa entre a aceleração do Mercado 
Comum e a designação da Assembleia por sufrágio directo. Há ainda aspectos 
desconhecidos, como o do abstencionismo que, de momento, é totalmente imprevisível. 
Mas esta incógnita da adesão popular à Europa não dependerá afinal do nosso próprio 
bom senso no momento, da nossa clarividência na acção?  
 
O problema é a adesão popular. É aí que reside o grande risco, com disse Maurice Faure. 
 
Há também o imenso problema dos representantes do ultramar, com todas as suas 
repercussões, não só para a Euráfrica, mas para o planeta inteiro. 
 
Outros problemas conjunturais, e mesmo estruturais, irão surgir nos próximos meses. Por 
isso, não compliquemos a nossa missão com minúsculas argúcias sobre o sexo dos anjos. 
 
Sejamos razoáveis, pensemos, acima de tudo, na urgência da construção europeia, 
independentemente das nossas preferências pessoais do momento. Lembremo-nos de que 
a eleição por sufrágio directo será o último tema de uma evolução que não temos o direito 
de atrasar.  
 
Fomos a Assembleia Comum. Essa Assembleia foi bem digna da Europa. Se 
continuamos a desejar que esta Assembleia seja, por seu turno, digna da Europa, temos o 



dever de acelerar sabiamente a sua evolução, numa época em que a História se acelera em 
toda a parte.  
 
Actuemos de modo a que, amanhã, não se possa acusar a actual Assembleia Parlamentar 
de ter atrasado a verdadeira Assembleia Europeia, saída de um verdadeiro sufrágio 
universal europeu. 
 
Depois do que disse o senhor deputado Dehousse, eu poderia até prescindir de usar da 
palavra. Mas tenho ainda a acrescentar mais um aos argumentos por ele avançados, um 
argumento de ordem constitucional que me parece importante, na esperança de que o 
senhor deputado Vendroux, tendo em conta as dificuldades objectivas que levanta a 
realização do seu projecto, entenda por bem retirá-lo. Devo começar por dizer que tenho 
muita simpatia pelo objectivo da sua iniciativa, no sentido da realização de um referendo 
popular sobre a Europa, ainda que, de momento, se restrinja ao problema das eleições 
europeias. Seria uma forma de permitir à consciência popular a participação directa no 
processo criador da Europa, e é disso, sobretudo, que precisamos para poder progredir 
rapidamente na nossa dura caminhada. 
 
Devo dizer, porém, que fazer de um referendo a premissa da adopção da convenção 
relativa às eleições europeias só servirá para retardar consideravelmente o processo 
necessário à realização dessas eleições. 
 
Antes de mais, o referendo não nos dispensaria do processo de ratificação das convenções 
pelos seis parlamentos e, no fundo, não acrescentaria grande coisa à sanção popular que, 
de qualquer forma, deverá ser dada, através do acto de ratificação efectuado pelos 
representantes dos povos dos nossos seis países. Por outro lado, do mesmo modo que 
existem obstáculos de carácter constitucional na Bélgica, também os há, e muito graves, 
em Itália. A Constituição da República Italiana só prevê duas formas de referendos 
populares relativamente às leis do Estado: um referendo sobre a revogação de leis já 
existentes e um referendo para a aprovação de leis constitucionais que não tenham obtido 
um determinado quórum nas duas câmaras do Parlamento. Por conseguinte, não é 
possível submeter a referendo uma lei como a que estamos a discutir, porque este caso 
não está previsto na Constituição. Mas há mais. A Constituição italiana opõe-se 
explicitamente a que sejam sujeitas a referendo popular leis de ratificação de acordos 
internacionais. O artigo 75º opõe-se-lhe expressamente, ao estabelecer: “Não é admitido 
o referendo em relação a leis sobre os impostos ou o orçamento, a amnistia e a redução de 
penas, ou sobre a autorização de ratificar tratados internacionais”. 
 
Para levar a cabo o referendo que o senhor deputado Vendroux pretende, seria necessário, 
portanto, alterar a Constituição da República Italiana. Ora, a nossa Constituição é muito 
rígida e o processo de alteração por ela instituído é muito longo e difícil. Entrar por aí 
significaria, na prática, torpedear as eleições por sufrágio universal directo, e é bem 
evidente que não é essa a intenção do senhor deputado Vendroux que, muito pelo 
contrário, deseja, tal como eu, que a consciência popular aprove directamente, e 
validamente, a nossa ideia. 
 



É por esta razão que me permito insistir com o senhor deputado Vendroux para que retire 
o seu projecto. Fazê-lo regressar à Comissão dos Assuntos Políticos para que esta o 
examine e elabore, em seguida, um relatório à Assembleia, seria a melhor maneira de 
afogar o processo que o senhor deputado Vendroux pretendia iniciar, e penso que ele não 
o desejaria. Se, pelo contrário,  o meio que preconizou servisse para fazer avançar 
realmente o projecto de referendo que apresentou à Assembleia, este provocaria um 
atraso, talvez fatal, das eleições europeias por sufrágio universal directo. 
 



A eleição para a Presidência do Parlamento Europeu 
 

Discurso pronunciado em 27 de Março de 1962 
 
Antes de mais, sinto a necessidade de vos exprimir o meu sentimento de gratidão pela 
vossa decisão de me designar para a Presidência desta Assembleia. Quero também 
exprimir o meu reconhecimento, bem como o vosso, ao nosso decano, senhor deputado 
Burgbacher, eleito por Berlim, pelo admirável discurso com o qual, antecipando as 
minhas próprias palavras, abriu os trabalhos da nossa Assembleia. 
 
Sempre considerei ser uma sorte para mim ter podido, no cumprimento dos meus deveres 
públicos, dar uma modesta contribuição à causa da unidade europeia. Por isso, a vossa 
escolha representa para mim, simultaneamente, uma grande honra e motivo de profunda 
satisfação. 
 
Os Tratados de Roma, cuja assinatura no Capitólio será aqui solenemente comemorada 
depois de amanhã, por ocasião do seu quinto aniversário, foram concebidos em Messina, 
a minha cidade natal, durante uma conferência em que tive a honra de participar na 
qualidade de ministro dos Negócios Estrangeiros do meu país. De Messina  a Roma, ao 
longo de quase dois anos de árduas negociações, tive o privilégio de contribuir para a 
realização dos acordos que permitiram a sua criação, tal como outros eminentes colegas 
que hoje têm igualmente assento neste anfiteatro: o senhor Hallstein, Presidente do 
Executivo do Mercado Comum, e o senhor deputado Maurice Faure, tão competente 
membro da nossa Assembleia e do meu próprio grupo político, bem como o senhor 
deputado Mario Scelba, Presidente do Conselho de Ministros de Itália à época da 
Conferência de Messina. 
 
Estas são as razões por que a vossa escolha se reveste para mim de um significado muito 
especial, significado que faz crescer o meu orgulho e nascer em mim uma profunda 
alegria. 
 
Permitam-me, por outro lado, que afirme o meu especial reconhecimento aos meus 
eminentes colegas do grupo dos liberais e afins, que em várias ocasiões me concederam a 
sua confiança, propondo a minha candidatura e apoiando-a com zelo e tenacidade. A 
consideração, de que assim deram testemunho pela minha pessoa, que certamente não 
merece tal homenagem, deixa-me agitado e confuso.  
 
Não posso esconder de mim, nem de vós, que me sinto perplexo e inquieto ao pensar 
naqueles que me precederam, dotados de atributos tão superiores aos meus. Os nomes de 
Robert Schuman e de Hans Furler estão hoje inscritos nos anais da história, ao lado dos 
nomes dos homens de elite aos quais cabe o título de fundadores da pátria europeia, 
porque imaginaram e começaram a edificar uma nova Europa, concebida como uma 
organização política e económica única, destinada a salvaguardar a liberdade dos 
cidadãos europeus e a garantir o seu progresso moral e civil. 
 



Estou persuadido de que traduzo o sentimento unânime desta Assembleia exprimindo-
lhes a nossa sentida gratidão, o nosso mais profundo reconhecimento pela obra admirável 
que souberam realizar, tanto nesta casa como fora dela, para afirmar e desenvolver o ideal 
da unidade europeia. 
 
Consciente dos limites das minhas forças, bem como das dificuldades da tarefa que me 
espera, permito-me fazer apelo à vossa compreensão e à vossa generosa colaboração para 
poder assumir o mandato que a vossa boa-vontade me confiou.  
 
Quatro anos passaram desde a entrada em vigor dos Tratados de Roma. Um observador 
objectivo não poderá subestimar os notáveis resultados alcançados num tão curto espaço 
de tempo na senda da unidade económica, resultados que se devem, acima de tudo, à 
sagacidade, à habilidade e ao fervor dos membros das Comissões das Comunidades 
Económica e Atómica e da Alta Autoridade da CECA. Nascidas dos Tratados, as 
Comunidades rapidamente calaram as críticas e o cepticismo de que estiveram rodeadas a 
sua elaboração e a sua criação, mostraram que estavam bem vivas, que estavam plenas de 
vitalidade e, muitas vezes, mais empreendedoras e audaciosas do que os seus autores 
haviam ousado sonhar. 
 
Os países membros cumpriram as obrigações que lhes haviam sido impostas e chegaram 
mesmo a encurtar alguns prazos dos calendários previstos. A decisão do Primeiro 
Ministro britânico, em Julho último, de fazer diligências junto dos seis países da pequena 
Europa, com vista à plena integração da Grã-Bretanha nas Comunidades Europeias, tal 
como as negociações que se lhe seguiram, em Novembro, são outros tantos elementos de 
progresso na senda da Europa que abriram perspectivas novas para a passagem, sempre 
sonhada, da pequena Europa para a grande Europa. Com efeito, a Dinamarca e a Irlanda 
seguiram o exemplo do Governo britânico, enquanto que, após a Grécia, é agora a vez da 
Áustria, da Suíça, da Suécia e de outros países apresentarem pedidos de associação. 
 
A passagem à segunda etapa do período de transição do Mercado Comum constitui outra 
força estimulante para o movimento em direcção à unidade. A decisão tomada em 14 de 
Janeiro deste ano pelo Conselho de Ministros da Comunidade foi adoptada com 
dificuldades, mas quaisquer hesitações e reservas acabaram por ceder o passo à vontade 
determinada de seguir em frente. 
 
Alguns dias antes deste 14 de Janeiro, tivera lugar um acontecimento que não é arbitrário 
qualificar como excepcionalmente importante para a via unitária da Europa: refiro-me às 
declarações feitas pelo Presidente Kennedy na sua mensagem sobre o estado da União em 
1962. O Presidente dos Estados Unidos da América declarou que o desenvolvimento do 
Mercado Comum constituía o "maior desafio" da hora actual, e acrescentou: "o Mercado 
Comum avança..." e, "supondo que a Grã-Bretanha adere a ele, teremos do outro lado do 
Atlântico um parceiro de trocas comerciais com uma tarifa única semelhante à nossa e 
com uma economia quase igual à nossa. Adaptar-nos-emos nós, americanos, à ideia 
destas novas perspectivas e destes novos esquemas, ou ficaremos à espera, até que os 
acontecimentos nos ultrapassem?" 
 



Por conseguinte, o Mercado Comum não representou nem representa apenas um pólo de 
atracção magnética em todo o espaço europeu. Os seus sucessos, a sua crescente 
consolidação, as suas perspectivas de desenvolvimento ulterior já colocaram o problema 
da regulação das relações entre esta zona unificada e a área económica da América do 
Norte, em termos que eu ousaria qualificar de prementes. Por outro lado, vão ser 
propostos projectos de mercados comuns também na América Central e na América do 
Sul. Consequentemente, estão em vias de ser estabelecidos novos laços entre as duas 
margens do Atlântico, laços que, necessariamente, irão contribuir eficazmente para 
consolidar a trama da solidariedade em todo o mundo livre. 
 
E não é tudo. No interior da área economicamente integrada, uma rede cerrada de acordos 
à escala privada fortaleceu as bases do Mercado Comum. No sector industrial, a 
colaboração entre as empresas, o intercâmbio de patentes e as participações financeiras 
recíprocas criaram laços que serão difíceis de romper. Congratulamo-nos, evidentemente, 
com tudo isto. Os resultados obtidos pelo Mercado Comum em pouco mais de quatro 
anos deram razão às previsões e às esperanças dos autores da Conferência de Messina e 
dos Tratados de Roma. Congratulamo-nos, dizia eu, mas não estamos satisfeitos, porque 
os numerosos e inegáveis progressos registados na senda da unidade económica não 
tiveram equivalência no contexto da unidade política. Neste último domínio, não se 
registou qualquer progresso digno de atenção. 
 
Pessoalmente, considero que não há que subavaliar as incidências de ordem política 
decorrentes do próprio aperfeiçoamento do processo de união económica. A passagem à 
segunda fase do Mercado Comum, durante a qual deverá ser aplicada em muitas matérias 
a regra da maioria qualificada, a execução de directivas comuns na política económica  
dos seis países, graças a consultas e trocas periódicas de pontos de vista e a próxima 
participação da Grã-Bretanha e de outros países europeus na vida da Comunidade 
Económica são, necessariamente, acontecimentos com implicações de ordem política, 
mas parece-me igualmente incontestável que só decisões de carácter especificamente 
político, decisões efectivas e claras, poderão activar o curso da unidade europeia, 
orientando-o resolutamente para o seu objectivo final. 
 
Foram as perspectivas de unidade política que estiveram na origem da obra consagrada a 
forjar o novo rosto da Europa saído das ruínas e das lutas da guerra A Comunidade 
europeia de defesa e a Comunidade política europeia foram dois projectos audaciosos e 
generosos, com vista a criar uma autoridade europeia comum, superior a todos os 
membros e, em última instância, decidindo por eles. O seu fracasso não desencorajou o 
espírito e a vontade daqueles que trabalharam pela unidade efectiva da Europa. As 
contingências históricas impuseram a busca de outras vias que permitam, igualmente, 
chegar ao porto da Europa unida. 
 
A via escolhida em Messina no início de Junho de 1955 foi a da unificação económica, a 
única que permite abrir nas fortalezas nacionalistas a brecha indispensável à ulterior 
realização da unidade política. Portanto, não é exacto dizer que a operação de Messina 
levou o processo de unificação para um terreno exclusivamente económico. As 
perspectivas económicas tiveram apenas o valor de um meio que permitisse chegar à 



integração política. O ideal da união europeia permanece inalterado. O projecto elaborado 
em Messina previa a mesma criação que tinham desejado os Monnet, os Schuman, os 
Sforza, os De Gasperi, os Adenauer, ou seja, a unidade política real da Europa. E isto é 
tão verdade que os Tratados de Roma previram toda uma série de meios adequados com 
vista a criar um poder político comum. Se se analisarem os dados históricos, jurídicos e 
políticos, concluir-se-á que é possível identificar neles perfeitamente o embrião de um 
organismo de tipo federal, susceptível de se desenvolver e aperfeiçoar de forma 
autónoma, graças ao funcionamento do aparelho institucional. 
 
Ora, o que, infelizmente, falhou o seu objectivo foi este esforço autónomo de progresso e 
de aperfeiçoamento no seio da Comunidade. Os problemas de fundo levantados durante 
quatro anos não estão ainda resolvidos. Nada de concreto foi feito para unificar os 
Executivos das Comunidades, para adoptar o processo de sufrágio universal directo na 
eleição dos membros da nossa Assembleia, para edificar a Universidade Europeia, para 
dar uma sede única às instituições das Comunidades. Elaborou-se projecto atrás de 
projecto, sem resultado algum, para além do de multiplicar os processos nos arquivos. 
 
É verdade que alguns defenderam e ainda defendem que seria preferível abster-se de 
carregar no acelerador, para não correr o risco de, por pedir demais, ficar sem nada. 
Tendo sempre presente no espírito o fracasso da CED, prefeririam apoiar-se mais numa 
unidade económica sólida, que consideram um elemento naturalmente apropriado para 
gerar as condições necessárias à unidade política. Por outras palavras, gostariam de 
colher o fruto maduro da unidade política da árvore da unidade económica. Porém, 
perece-me impossível partilhar desta opinião: esquece-se, com efeito, que a actual 
situação nacional, com os seus riscos antigos e novos, as suas muitas feridas ainda 
abertas, exige em primeiro lugar o reforço das bases políticas da unidade europeia. 
 
Enquanto não tivermos chegado à unidade política, não só não estaremos em condições 
de afastar eficazmente os perigos que ameaçam a paz na Europa e no mundo, como 
correremos constantemente o risco de perder num único instante todas as vitórias 
penosamente conquistadas ao longo de dois anos de duro labor. 
 
As discussões e as polémicas a que deu lugar a passagem do Mercado Comum à segunda 
etapa do período transitório constituem uma advertência. Só a perspectiva de uma 
unidade efectiva, obtida num prazo relativamente curto, pode pôr-nos ao abrigo de 
surpresas desagradáveis. Por outro lado, não podemos esquecer que a nossa paragem no 
caminho da unidade política deu mais força e coragem aos adversários da unidade. Os 
deuses da cidade reapareceram com estrondo na cena da história europeia para travarem o 
passo aos deuses universais. Infelizmente, parece que aquilo a que Luigi Einaudi 
chamava "o mito da soberania" está a querer recuperar força. E, tal como o grande 
homem de Estado, hoje desaparecido, costumava profetizar, enquanto este mito for 
respeitado, a Europa permanecerá incapaz de obter a sua unidade. 
 
Entre os grandes méritos indiscutíveis da nossa Assembleia conta-se o facto de ter 
sempre tido como objectivo principal a unidade política. A Assembleia Parlamentar 
Europeia, na medida dos limitados poderes de que dispõe, sempre esteve na vanguarda 



para promover e favorecer as iniciativas com vista a materializar esta unidade. Em 
diversas ocasiões, fez-se ouvir para alertar contra os perigos do imobilismo e da rotina e 
para exortar a dar mais vida aos factores políticos e espirituais do processo unitário. Por 
bastantes vezes, a Assembleia sublinhou energicamente que a batalha da unidade 
europeia não se ganha apenas no plano económico, mas também no plano político e 
espiritual. A unidade europeia só poderá lançar raízes na prática depois de estar enraizada 
na consciência dos indivíduos. Se ela não der à vontade popular os meios de participar 
directamente no governo da nova Europa, se não despertar nos espíritos e não promover a 
ideia da unidade, a Comunidade Europeia não tem qualquer certeza de futuro. 
 
Os projectos e resoluções elaborados na nossa Assembleia para eleger os seus futuros 
membros por sufrágio universal directo e para promover a criação da Universidade 
Europeia, ou para promover as relações de associação e de colaboração fecunda com os 
povos dos antigos territórios coloniais constituem a prova da acção tendente a avivar os 
factores políticos e espirituais do processo unitário. Penso que devemos intensificar esta 
acção, que é tanto mais necessária quando parecem recuperar vida e consistência outras 
formas de cooperação política assentes em esquemas e concessões que julgávamos para 
sempre ultrapassados. 
 
No momento que vivemos, não é permitida a dúvida: é o momento das decisões e traz-
nos à memória um outro momento da história, que preludiou a primeira experiência de 
comunidade política entre povos desejosos de se unirem para colaborar, na concórdia, 
para o progresso dos povos. A experiência desenrolou-se no imenso e livre solo da 
América e merece ser recordada por nós, não só porque fez nascer uma das construções 
mais  perfeitas e concretas de todos os tempos, mas também porque foi a primeira vez 
que a Europa conseguiu reunificar-se, ainda que num território diferente e distante do 
seu.  
 
Tal como nós hoje, os fundadores da unidade americana sentiam-se então divididos entre 
o receio e a esperança. Mas esses receios foram vencidos pelo "espírito viril" daqueles 
homens generosos e visionários, e a sua esperança não tardou a converter-se em radiosa 
certeza. É deste "espírito viril" que fala Madison, no 14º ensaio do Federalist, em termos 
que, na minha opinião, merecem ser recordados: 
 
"A este espírito viril", escreveu Madison, "a posteridade ficará a dever a posse, e o 
mundo o exemplo das numerosas inovações que a sociedade americana soube realizar, a 
favor dos direitos de cada um e para o grande bem de todos. Se aqueles que estiveram à 
frente da Revolução não tivessem realizado actos sem precedentes na história, se não se 
tivesse formado um governo de que não existia outro exemplo, o povo dos Estados 
Unidos poderia ser, neste momento, considerado como uma das infelizes vítimas de 
assembleias que agem sem reflectir. Felizmente, eles seguiram por um caminho novo e 
mais nobre. Erigiram instituições governamentais sem igual em toda a superfície do 
globo e traçaram o plano de uma grande confederação, deixando aos seus sucessores a 
tarefa de o melhorar e perpetuar".  
 



Pelo nosso lado, cabe-nos optar entre os tempos antigos ou a nova era. Os primeiros 
atraem-nos pela força das tradições, dos hábitos, dos preconceitos, pelos compromissos 
que permitem. A nova era exige coragem, sacrifícios e penas de que os nossos filhos e 
netos serão os primeiros a beneficiar. 
 
Qual será a escolha da Europa? Poderemos pensar que, depois de ter sido, durante 
milhares de anos, o berço espiritual da humanidade e a "memória do mundo", a Europa se 
recusará a optar pela nova era? Poderemos pensar que a Europa, exemplo de sabedoria, 
fechará os olhos à realidade presente do mundo político, onde apenas os grandes sistemas 
continentais têm perspectivas de vida e de desenvolvimento? 
 
Temos fé na resposta da Europa. Mas, precisamente porque temos fé, devemos 
intensificar os nossos esforços para insuflar nos europeus e desenvolver cada vez mais 
este espírito viril de que falava Madison, este espírito ao qual está confiado, em última 
instância, o futuro da Europa unida. Foi por essa razão que a nossa Assembleia travou e - 
estou certo - continuará a travar com a maior tenacidade a batalha que deverá conduzir à 
criação da Universidade Europeia, na qual vê, justificadamente, um dos principais 
instrumentos que contribuirão para enriquecer o património espiritual da Europa. 
 
A ideia inspiradora da obra que esperamos há anos é a de uma Europa como património 
espiritual comum, um ideal de vida moral, mais do que uma ideia de organismo 
comunitário capaz de melhorar as possibilidades de defesa e de sobrevivência físicas e de 
aumentar a soma dos bens materiais de todos os cidadãos europeus. Salvaguardar e 
enriquecer, para nós próprios e para os nossos descendentes, os valores mais nobres e 
mais marcantes do espírito europeu, é essa a condição indispensável para avançar na via 
da unidade política e económica do nosso continente. 
 
A conservação do espírito europeu constitui, em definitivo, o fundamento de qualquer 
acção tendente a criar o novo organismo unitário europeu. Tarefa difícil, se 
considerarmos que os valores específicos da Europa, mais do que por outros, são 
renegados por nós próprios. Este facto já se produziu muitas vezes no passado, abrindo na 
nossa história tristes parênteses de obscurantismo e aberração. Esta ameaça, sempre 
latente e sempre iminente na vida da Europa, e por isso mesmo especialmente insidiosa, 
exige de nós uma mobilização constante da vontade. Não existe Europa por direito 
natural, tal como não existe uma nação por direito natural: tornamo-nos europeus, como 
nos tornámos alemães, franceses ou italianos, por adesão da consciência. 
 
Citando a célebre frase de Renan, poderíamos dizer que a Europa, como a nação, é um 
plebiscito quotidiano. É um plebiscito que efectuamos redescobrindo as fontes do espírito 
europeu, essas fontes que fazem da Europa anima et ratio mundi: o pensamento grego 
que reconheceu no homem "a medida de todas as coisas"; o pensamento latino, que 
prescreveu as regras fundamentais da sociedade humana nos termos lapidares honeste 

vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere ; o pensamento cristão, que elevou o 
homem à dignidade divina, chamando-lhe "filho de Deus". Foi destes pensamentos que 
nasceu a idade moderna, a tolerância das crenças, a liberdade política, o governo 



democrático: três valores supremos que representam a grande conquista da nossa 
civilização. 
 
Falei em "espírito europeu", mas é evidente que, na realidade, este espírito não é apenas 
europeu, é também universal. Ele é chamado a cumprir uma missão universal, a abrir as 
suas asas em toda a parte onde existam sobre a Terra homens que conformem a sua vida 
ao património do ideal, dos princípios e dos valores que a Europa acumulou ao longo de 
três mil anos de história. O espírito europeu é o próprio espírito do mundo livre, ainda 
que a sua primeira sede continue sempre a ser a Europa. O carácter central da Europa no 
domínio espiritual é tanto mais evidente e luminoso no nosso  tempo quanto o velho 
continente já não desempenha o gigantesco papel que foi o seu, no passado, na cena 
política mundial. "A existência milenar da Europa", escreveu Jaspers, "oferece na actual 
situação mundial a possibilidade de prolongar o seu movimento para novas criações... 
Este espírito, que criou a ciência e a técnica, contém em si aquilo que restabelecerá a 
ordem no mundo". 
 
Estas nobres palavras traduzem a nossa aspiração mais ardente. Possam os europeus 
encontrar na sua cultura milenária a força e a fé necessárias para avançar mais 
corajosamente e mais rapidamente para a unidade: objectivo último, fim supremo do seu 
caminho tormentoso. 
 



 
A Europa das nossas esperanças 

 
Discurso pronunciado em 17 de Setembro de 1962, na reunião conjunta Parlamento 

Europeu - Assembleia Consultiva do Conselho da Europa 
 
Devo à grande cortesia do senhor Federspiel, o estimado Presidente do Conselho da 
Europa, a honra de presidir à primeira parte desta reunião conjunta das nossas duas 
Assembleias. É-me assim oferecida a oportunidade, que usarei com moderação, de vos 
dirigir algumas palavras para introduzir o debate político que terá por base o excelente 
relatório apresentado pelo senhor deputado Eduardo Martino, em nome do Parlamento 
Europeu. 
 
Em circunstâncias análogas, pudemos, em várias ocasiões anteriores – e eu fi-lo quando 
tive a honra de ser relator para o ano de 1959 – sublinhar a importância do inegável 
significado de um debate que constitui a expressão deste espírito aberto e liberal que 
anima a Comunidade Europeia. Este debate dá-nos hoje a oportunidade de reflectir sobre 
os notáveis progressos feitos pela Comunidade e sobre as novas perspectivas que 
parecem abrir-se à sua frente, no imediato e num futuro mais distante. Foram realizados 
progressos importantes no plano da solidariedade económica, e acontecimentos novos 
têm vindo a confirmar que o processo de unificação da Europa é susceptível de maior 
desenvolvimento. É por isso que o relatório do senhor Eduardo Martino exige, mais do 
que nunca, da nossa parte e da parte de todos aqueles que se empenham em construir 
pacientemente o edifício da nova Europa, um esforço de reflexão consciente. 
 
Tornando-se progressivamente mais firme, a acção da Comunidade não só consolidou os 
alicerces da construção cujo início foi marcado pelos Tratados de Roma, mas fez também 
deles um elemento essencial deste equilíbrio geral que nos permite hoje salvaguardar a 
paz, ainda que seja a paz incerta dos nossos dias, e entrever uma ordem mais estável e 
uma maior segurança para o futuro. 
 
Porém, a nossa satisfação pelos crescentes sucessos obtidos no domínio da integração 
económica não deve convidar-nos a uma paragem no longo e difícil caminho que estamos 
empenhados em percorrer. Pelo contrário, devemos extrair daí um vigor novo para outras 
conquistas. Seria um grave erro permanecermos nas posições adquiridas ou abrandar o 
nosso zelo a favor da obra empreendida, esquecendo que ela é chamada a criar formas 
mais vastas e mais completas de associação dos países europeus. 
 
O ideal que sempre tem estimulado e inspirado a acção da Assembleia Consultiva do 
Conselho da Europa e do Parlamento Europeu nunca conseguirá traduzir-se na realidade 
dos factos se a Europa comunitária de hoje não alargar a pouco e pouco as suas fronteiras 
de forma a englobar todo o território da grande Europa. O Mercado Comum não foi 
concebido como um fim em si, mas como um meio de chegar a um objectivo mais 
elevado: a unidade política dos povos livres da Europa. Foi concebido em Messina e 
criado pelos Tratados de Roma para vir a constituir uma Comunidade aberta e não 
fechada, uma Comunidade capaz de crescer sem parar e de multiplicar as suas tarefas. Se 



se perguntar de que maneira ele se tornou também rapidamente, ultrapassando os 
espíritos mais optimistas, no exemplo de uma tão grande irradiação, no pólo de atracção 
na Europa e fora da Europa, não será possível encontrar para tal outra explicação senão o 
dinamismo interno e a capacidade de extensão inerente à natureza do Mercado Comum 
Europeu. Pretender fixá-lo nos seus actuais limites seria cortar-lhe as asas, comprometer 
os resultados já alcançados, condená-lo a um definhamento fatal. 
 
Vivemos num mundo que se transforma muito rapidamente e sabemos que o movimento 
é a própria lei da vida. Portanto, não podemos aspirar à imobilidade. O que devemos 
querer e queremos é que todas as transformações representem um avanço e não uma 
paragem ou um recuo na via que conduz à unidade da Europa. 
 
Todos os que acalentaram com tenacidade e paixão o ideal da unificação da Europa 
acompanham com um misto de esperança e ansiedade as negociações, que ainda 
decorrem, para a adesão da Grã-Bretanha ao Mercado Comum. Acolheram com alegria o 
anúncio dos primeiros contactos com vista à associação de outros países europeus. 
Ninguém subestima, bem entendido, a complexidade e a gravidade dos problemas que 
têm de ser resolvidos para que se franqueie a passagem da pequena para a grande Europa. 
Não é fácil, por exemplo, conciliar as exigências específicas do Reino Unido com a 
exigência primordial de não enfraquecer o aparelho institucional da Comunidade, no qual 
se pode reconhecer o embrião de uma federação europeia. Será necessário encontrar o 
meio apropriado para adaptar as engrenagens comunitárias à nova situação, mantendo 
absolutamente e com intransigência a fidelidade aos princípios e às ideias que inspiraram 
os Tratados de Roma. De facto, não seria vantajoso para ninguém e seria humilhante para 
todos se o preço da operação fosse o de desnaturar ou abandonar as características 
essenciais que configuram a fisionomia da Comunidade. 
 
O Mercado Comum é um empreendimento que trouxe grandes benefícios aos países que 
o criaram, porque esteve na origem do crescimento mais rápido das suas energias e, o que 
é mais importante, as canalizou no sentido de um desenvolvimento organizado. Estes 
benefícios são levados a crescer proporcionalmente à extensão da área unificada. Quando 
mais vasto for o Mercado Comum, mais e melhor estará em condições de acompanhar o 
ritmo da expansão produtiva da Europa contemporânea. Mas os motivos económicos não 
são os únicos. Há motivos políticos superiores, que comprometem e obrigam mesmo a 
promover e a acelerar o movimento de unificação da Europa. 
 
Se bem que o processo de unificação económica em curso e a amplitude que ele venha a 
assumir no futuro imediato comportem, incontestavelmente, consequências de ordem 
política, a aceleração do processo de unificação no domínio político estará sempre 
estritamente subordinada à plena utilização e ao perfeito funcionamento das instituições 
criadas pelos Tratados de Roma. É-se levado, por isso, a perguntar se poderá ser útil 
procurar novos instrumentos de unidade política, descurando a utilização e o 
aperfeiçoamento daqueles de que já dispomos. Os elementos dinâmicos do federalismo já 
existem na actual Comunidade: é necessário torná-los mais activos e dar-lhes mais força, 
se verdadeiramente desejamos dar um impulso decisivo à unidade política. 
 



Não se pode, no entanto, ignorar que a criação de uma estrutura política comum, 
verdadeira e eficaz, é a primeira tarefa que se nos impõe, no estado actual da nossa 
caminhada para a Europa. O horizonte é sombrio e só aumentando o peso político da 
Europa será possível afastar a ameaça. 
 
Também do outro lado do Atlântico, dos Estados Unidos da América, nos chega hoje, 
mais premente que nunca, a exortação para intensificar o nosso esforço de unidade. A 
história do pós-guerra é, ela mesma, a história da aproximação gradual e de uma 
colaboração cada vez maior entre a América e a Europa. Esta aproximação e esta 
colaboração foram-se intensificando à medida que a Europa ia traduzindo em actos a sua 
vocação de unidade. O nascimento e o arranque do Mercado Comum fizeram surgir o 
problema concreto da interdependência entre os dois grandes mercados das margens 
opostas do Atlântico. Anteriormente,  o Pacto do Atlântico fora a plataforma de uma 
política comum de defesa. Os dois processos, a unificação europeia e a aliança atlântica, 
nunca apareceram como alternativos, mas como complementares. Tenderão a fundir-se 
num processo único cuja conclusão deverá ser a unidade do mundo atlântico. 
 
No discurso que pronunciou em Filadélfia, em Julho último, o Presidente dos Estados 
Unidos, retomando um tema ao qual já havia dado grande espaço na sua mensagem ao 
Congresso sobre o estado da União, declarou que o objectivo final da colaboração entre a 
América e a Europa - mesmo que seja num futuro longínquo - é a associação perpétua 
entre os povos dos dois continentes. 
 
"Só através desta associação", declarou textualmente, "poderemos sonhar em levar ajuda 
aos países subdesenvolvidos, para os libertar do jugo da pobreza. Só através dela 
poderemos esperar criar um mundo em que reinem a legalidade e a livre escolha e de 
onde sejam banidas a guerra e a coacção". 
 
Mas recordou que é aos europeus que cabe dar o primeiro passo: 
 
"Devem prosseguir na sua tarefa de realização de uma união perfeita, pois só ela 
permitirá uma associação com os americanos". 
 
Foram muitos os que qualificaram o desígnio do Presidente Kennedy como fantasista e 
utópico. Mas foram também muitos os que observaram que ele corresponde ao destino 
lógico do mundo ocidental. Conto-me entre estes últimos. 
 
Creio que o processo espiritual comum está perto da maturação, que consiste numa 
tomada de consciência da comunidade de valores e de ideais mais elevados que 
determinam as nossas vidas respectivas, a americana e a europeia, valores e ideais sem os 
quais não haverá futuro garantido, nem para a América nem para a Europa.  
 
Pela voz do seu mais eminente representante, o povo americano dá já testemunho desta 
tomada de consciência. Não se pode recusar um profundo significado ao facto de as 
declarações de Filadélfia terem coincidido com o aniversário do acontecimento que 
marcou a separação entre o velho e o novo mundo. Quase duzentos anos depois desta 



data histórica, a América declara desejar unir-se de novo e de forma permanente à 
Europa. Não é arbitrário nem ilusório pensar que está prestes a iniciar-se um novo ciclo 
na história da Humanidade. 
 
Corresponder ao apelo que lhe é lançado do outro lado do Atlântico significa, para a 
Europa, empenhar-se em progredir com passo mais rápido e mais decidido na senda da 
unidade política completa, tendo consciência de que essa unidade irá servir de cimento à 
associação dos dois continentes, ou seja, à união de todo o Ocidente. É nesta associação 
num plano mais elevado e mais perfeito que reside a salvaguarda da nossa civilização 
comum. 
 
A Europa empenhar-se-á em criar a sua "união perfeita", tanto melhor e tanto mais 
rapidamente quanto mais ela esteja determinada a vencer os restos do egoísmo nacional e 
a expulsar do horizonte da sua vida as velhas ideias obsoletas que, para citar a expressão 
de Thomas Mann, "viciam o ar e paralisam a vida". 
 
"Europa das esperanças", chamou-se a esta Europa nova que surge lentamente e que 
promete progredir mais rapidamente e numa maior concórdia do que a Europa de ontem. 
Estamos convictos de que esta nova Europa não frustrará as esperanças que nela hoje 
deposita a maior parte dos homens livres, que desejam conservar a liberdade e multiplicar 
os seus frutos, que querem garantir para eles próprios e para os seus filhos a possibilidade 
de viver num mundo menos angustiado do que o mundo actual, num mundo de onde, 
como justamente desejou o Presidente Kennedy, sejam banidos os espectros da tirania e 
da guerra. 
 



O funcionamento interno da Comunidade 
 

Discurso pronunciado em 21 de Novembro de 1962 
 
No final deste novo colóquio entre os Conselhos de Ministros das Comunidades e o 
Parlamento Europeu, desejo apresentar, também em nome dos meus colegas, os meus 
mais cordiais e vivos agradecimentos aos senhores membros dos Conselhos e ao seu 
Presidente, senhor Piccioni, que nos deu um novo testemunho da sua fé inquebrantável 
no ideal europeu. Agradeço também a todos aqueles - ministros, presidentes ou membros 
das Comissões Executivas, parlamentares - que intervieram no debate para lhe dar o 
contributo das suas ideias, tornando assim mais construtivas e fecundas do que nunca as 
discussões que agora chegaram ao fim. 
 
A vossa Assembleia tem as mais legítimas razões para se congratular por ver, nos 
organismos responsáveis da vida comunitária, reforçar-se cada mais a certeza de que a 
aceleração do impulso político da Comunidade Europeia está estreitamente ligada à 
consolidação e ao aperfeiçoamento do seu aparelho institucional. Este reforço e este 
aperfeiçoamento foram vigorosa e perseverantemente apoiados pela Assembleia 
Parlamentar, desde o nascimento da Comunidade Económica e da Comunidade Atómica. 
Agindo desta maneira, a Assembleia conformou-se à letra e ao espírito dos Tratados. Esta 
expressão, mesmo que, de momento, apenas indirecta, da vontade dos nossos seis povos 
foi simbolizada pelos próprios Tratados e traduz-se cada vez mais, historicamente 
falando, pela sua obra concreta, surgindo como a consciência e o elemento motor da 
evolução política da Comunidade. Consciência e motor da unidade política europeia: eis 
o que é o Parlamento Europeu. Por isso teve e tem de considerar, mais do que o tempo 
presente, o futuro. Esse futuro que procurou preparar com os meios de que dispunha, 
fosse utilizando as instituições que os Tratados previram para o efeito, fosse tentando 
melhorá-las, fosse, enfim, tentando abrir novas vias que, sem sair do quadro institucional 
dos Tratados, permitissem estabelecer equilíbrios novos e mais proveitosos entre os 
organismos dirigentes das Comunidades. 
 
Pode ter acontecido por vezes que, nesta acção, o Parlamento Europeu tenha dado a 
impressão de querer forçar a marcha do tempo, quando a hora parecia ainda não ter 
chegado. Pode também ter acontecido que, no calor de algumas polémicas, nesta ou 
naquela atitude dos governos nacionais perante o movimento político para a unidade da 
Europa, se tenham pressentido intenções que não correspondiam à realidade dos factos. 
Seja como for, parece-me que, ao colocar em primeiro plano o problema institucional e 
ao discuti-lo constantemente, o Parlamento impediu, por um lado, os factores de 
involução do processo de unificação europeia, factores que se observam tanto na esfera 
nacional como na esfera comunitária, de ganharem, aproveitando um momento de 
hesitação, a supremacia e travarem este processo ou desviarem-no do seu rumo; por outro 
lado, criou as condições para uma evolução propriamente política na Comunidade, uma 
evolução que, embora um pouco lenta, representa ainda assim um progresso notável. Esta 
é uma realidade de que todos puderam dar-se conta, observando, por exemplo, a nova e 
interessante posição que os Conselhos de Ministros foram tomando, a pouco e pouco, no 



contexto do aparelho dirigente das Comunidades, ou percorrendo a história, breve mas 
intensa, destes colóquios sempre renovados entre o Parlamento e os Conselhos. 
 
A iniciativa destes colóquios foi tomada, precisamente, na via dessa busca a que acabo de 
aludir: busca de novos equilíbrios institucionais, apropriados para manter tanto quanto 
possível o paralelismo, se assim me posso exprimir, dos dois itinerários da unidade 
política e da unidade económica. Ela correspondeu e continua a corresponder à 
necessidade de prévias trocas de ideias entre o órgão parlamentar e os órgãos executivos 
sobre as questões essenciais para a vida e para o futuro da Europa. Tomada a título 
experimental, esta iniciativa transformou-se num verdadeiro costume, que hoje faz parte 
integrante dos procedimentos institucionais destinados a promover a indispensável 
colaboração entre os organismos que asseguram o funcionamento da Comunidade. Tenho 
gosto em dizer que o mérito da introdução e da consolidação deste hábito pertence, na sua 
maior parte, aos Conselhos de Ministros: estes acolheram imediatamente a posição do 
Parlamento e tornaram os nossos encontros cada vez mais fecundos. Mas tenho, 
sobretudo, o gosto de salientar que o diálogo iniciado passou agora do plano técnico para 
o plano tipicamente político, atingindo grandes dimensões, como ressalta claramente dos 
dois temas que foram objecto das nossas discussões deste ano. 
 
Durante estes dias, tivemos a oportunidade de examinar e discutir a fundo, já não a acção 
comunitária neste ou naquele sector, mas a acção comunitária no seu conjunto, tal como 
ela se nos apresenta nesta nova fase que se iniciou e que é verdadeiramente decisiva para 
o futuro da Comunidade Europeia. Com efeito, foi nesta fase - como já foi dito - que 
entrou em vigor a regra que determina que, em certas matérias, as decisões sejam 
tomadas por maioria, substituindo a regra das decisões por unanimidade. Além disso, 
definiram-se os princípios de uma Política Agrícola Comum, o que representa uma 
inovação radical no domínio da colaboração entre os povos. Não me parece arbitrário 
afirmar que, no terreno da integração europeia, vemos já surgirem os primeiros frutos da 
semente federalista que os Tratados de Roma semearam. 
 
Não é, certamente, por acaso que os dois temas do debate estão estreitamente ligados. É 
evidente que, no próprio momento em que a Comunidade acelera a sua marcha na 
direcção política, se coloca de novo o problema institucional, actual e premente, direi 
mesmo, este problema de fundo cuja solução sempre considerámos representar a 
condição prévia, que tem absolutamente de ser cumprida, se quisermos acelerar a marcha 
para o objectivo final da unidade política e, ao mesmo tempo, garantir a perenidade da 
Comunidade. Parece-me que o debate rico que se travou nestes dias nos permite concluir 
que se formou uma opinião comum, que os Conselhos devem ter em boa conta, sobre a 
necessidade de não atrasar uma acção destinada a aperfeiçoar, logo a reforçar e, se 
necessário, a  modificar as estruturas institucionais actuais. 
 
Permitam-me que aproveite esta oportunidade para salientar, mais uma vez, que não 
podemos continuar a atrasar a realização do projecto relativo à eleição do Parlamento 
Europeu por sufrágio directo e universal. Trata-se de aplicar uma regra precisa do 
Tratado, uma regra que não nos é permitido deixar inoperante por mais tempo. Se o 
Parlamento deve ser a mola do desenvolvimento político da Comunidade, deve poder 



reflectir, o mais possível, o espírito democrático dos povos. Não se pode conceber um 
desenvolvimento político das Comunidades sem lhes revigorar o espírito democrático, tal 
como não poderemos construir a Europa política sem a participação directa da vontade 
popular. 
 
Do mesmo modo, é impossível não prever uma extensão das competências políticas do 
Parlamento, agora que o Mercado Comum entrou na sua segunda fase, com as 
consequências que tal implica e que acabo de referir, e que esperamos ver as suas 
fronteiras alargar-se pela adesão de novos países. O Parlamento deve ser cada vez menos 
técnico e cada vez mais político. Por conseguinte, deve estar dotado de poderes efectivos 
que lhe permitam exercer o controlo parlamentar. Esta extensão dos poderes políticos só 
pode produzir bons resultados, porque se destina a operar uma separação nítida entre as 
funções de controlo e as funções executivas e, consequentemente, a aumentar as 
capacidades de funcionamento e a vitalidade dos organismos respectivos que exercem 
essas funções. 
 
A alteração das estruturas institucionais não pode, evidentemente, limitar-se ao 
Parlamento; deve estender-se aos outros organismos dirigentes das Comunidades. Se 
pretendemos obter um novo e mais racional equilíbrio entre as estruturas institucionais, 
colocando-as num plano diferente do previsto nos Tratados de Roma, é necessário actuar 
ao mesmo tempo sobre todos os centros do aparelho institucional. Esta a razão por que, 
antes de entrar na terceira fase, é necessário resolver o problema da constituição de um 
Executivo único da Comunidade Europeia, substituindo os três Executivos distintos, e um 
único Conselho: Parlamento único, Tribunal de Justiça único, Conselho de Ministros 
único, Comissão única. Não é preciso insistir para fazer compreender que um Executivo 
único será, indubitavelmente, um Executivo mais forte. A presença de um Executivo 
"forte e dinâmico" na Comunidade Europeia estaria em perfeita conformidade com os 
princípios democráticos. A democracia, escreveu Lippman, não consiste em impedir o 
governo de agir, consiste em poder mudar o governo. O Executivo deve poder exercer a 
sua acção com energia e no momento oportuno. 
 
Os que ainda se opõem a estas reformas estruturais indispensáveis, algumas das quais não 
são mais do que a rigorosa aplicação  dos Tratados e mais não fazem do que interpretar 
fielmente o seu espírito, parecem ainda não se ter dado conta do novo ritmo da 
Comunidade, nem das suas perspectivas imediatas de desenvolvimento ou do momento 
histórico especial que estamos a viver. Se estamos verdadeiramente preocupados com o 
futuro da Comunidade, que coincide com o futuro da própria Europa, é preciso que 
intensifiquemos o nosso esforço na renovação das instituições comunitárias. A este 
respeito, permitam-me recordar algumas palavras de Jean Monnet, que me parecem 
especialmente luminosas.  
 
A criação de instituições que obedeçam a regras nova e comuns, disse ele, é mais 
importante para o futuro dos povos europeus do que o progresso técnico e o 
desenvolvimento dos meios materiais, para os quais o alargamento do mercado pode 
contribuir. A experiência de cada ser humano recomeça sempre do zero. Só as 
instituições se tornam mais sábias ao acumularem a experiência colectiva e, graças a esta 



experiência e a esta sabedoria, os homens submetidos às mesmas regras verão, senão 
mudar a sua natureza, pelo menos, transformar-se gradualmente o seu comportamento. 
São as instituições que comandam as relações entre os homens, são elas o verdadeiro 
sustentáculo da civilização. 
 
Todos nós que aqui estamos presentes temos a consciência de ter feito o nosso melhor, ao 
longo deste colóquio, para descobrir os meios que melhor permitam alisar a estrada que é 
preciso percorrer para tornar as instituições comunitárias cada vez mais sábias. Mas 
temos também consciência de que a maior parte do nosso trabalho está ainda por fazer e 
de que é necessário fazê-lo o mais depressa possível. Aos válidos motivos de ontem já 
hoje se juntaram outros motivos, ainda mais válidos, que não se limitam a sugerir-nos, 
antes nos impõem claramente que carreguemos no acelerador político. 
 
O curso dos acontecimentos internacionais a que assistimos nestas últimas semanas 
demonstrou uma vez mais, e com mais clareza do que nunca, que a paz do mundo 
continua suspensa por um fio extremamente tenso. Uma vez mais, o temor da guerra foi 
mais forte do que a esperança da paz. Felizmente, evitou-se o pior. Mas a eventualidade, 
não improvável, de se acumularem novas nuvens portadoras de tempestade, exorta todos 
os homens políticos responsáveis a criarem as condições de onde poderá nascer uma 
situação mais propícia à paz. Uma destas condições é, na opinião de todos, uma efectiva 
unidade da Europa. Uma Europa unida, não só económica, mas também politicamente, 
constituirá um factor fundamental. Direi mesmo que ela exercerá uma função decisiva 
para a manutenção da paz no mundo. Esta é a razão por que o momento presente é o 
momento em que é preciso desfazermo-nos das dúvidas, das hesitações, dos interesses e 
dos egoísmos partidários, para dar lugar a uma acção dinâmica a favor da unidade 
política da Europa. 
 
É formulando votos para que esta acção possa ser empreendida o mais rapidamente 
possível que tenho o prazer de dirigir a cada um de vós o meu mais vivo agradecimento. 
Espero que novos encontros, semelhantes ao de hoje, nos permitam reforçar e intensificar 
cada vez mais e melhor uma colaboração que se tem revelado, ao mesmo tempo, 
desejável e frutuosa. 
 
 



 
O Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais 

 
Discurso pronunciado em 4 de Fevereiro de 1963 

 
Em 11 de Janeiro, realizou-se em Roma uma Conferência dos Presidentes das 
Assembleias Parlamentares dos países membros da Comunidade Europeia e do 
Parlamento Europeu, conferência sobre a qual creio ser, não apenas oportuno, mas 
também meu dever dar-vos eu próprio conta, antes da abertura dos trabalhos desta sessão.  
 
Permitam-me começar por transmitir, mais uma vez, a expressão da minha gratidão aos 
presidentes das assembleias legislativas dos seis países da Comunidade Europeia que 
tiveram a amabilidade de corresponder ao meu convite e de participar nesta reunião, por 
mim sugerida durante as visitas oficiais que efectuei às autoridades dos seis países da 
Comunidade após a minha entrada em funções como Presidente do Parlamento Europeu. 
No entanto, como a seguir referirei mais detalhadamente, há já algum tempo que se 
impunha a necessidade de abrir caminho a um colóquio directo sobre temas de interesse 
comum. Se a minha iniciativa foi coroada de sucesso, tal não fica a dever-se tanto à 
minha tenacidade como ao facto de ser impossível continuar a não dar cumprimento ao 
imperativo que acabo de referir. Tive apenas a sorte de colher, se assim o posso dizer, um 
fruto que já estava maduro na árvore. Evidentemente que isto em nada diminui a 
satisfação que sinto por este encontro, cuja importância não escapará, já não digo a vós, 
mas à opinião pública em geral e especialmente a todos aqueles que têm no coração o 
ideal europeu. 
 
É a primeira vez, na história ainda breve mas tão intensa da Comunidade nascida dos 
Tratados de Roma de Março de 1957, que os presidentes das assembleias legislativas 
nacionais e o Presidente do Parlamento Europeu se reúnem para debater as relações entre 
as assembleias nacionais e o nosso Parlamento a propósito de assuntos europeus. Trata-se 
de um problema tão complexo como delicado, cuja solução creio que irá exercer uma 
grande influência no presente e no futuro da Comunidade. Nesta primeira reunião, 
tínhamo-nos proposto proceder apenas a uma ampla troca de impressões, para 
confrontarmos e ponderarmos os nossos diferentes pontos de vista. Creio que, ao fazê-lo, 
agimos judiciosamente. Com efeito, uma ordem do dia muito precisa teria encerrado as 
reuniões num quadro demasiado rígido. Mesmo assim, estava assente que esta troca de 
impressões deveria incidir principalmente, por um lado, na coordenação das actividades 
do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais e, por outro, nos meios a utilizar 
para dar um maior eco da actividade do Parlamento Europeu nos países da Comunidade. 
 
Logo que foi criada a Comunidade, o problema da colaboração entre os parlamentos 
nacionais e o Parlamento Europeu mereceu a atenção de todos os que se preocupam, 
justificadamente, em assegurar entre as várias instituições legislativas a maior 
harmonização possível, reconhecendo nela uma das condições indispensáveis ao bom 
funcionamento da Comunidade e, mais ainda, ao seu progressivo desenvolvimento 
político. No entanto, devido a circunstâncias por demais conhecidas para que seja 
necessário recordá-las, ao longo dos anos que foram passando desde a criação da 
Comunidade, a aceleração da união económica não foi acompanhada por uma aceleração 



comparável da união política. Tanto os que participam na vida comunitária como os que, 
do exterior, a acompanham nos bons e nos maus momentos, se aperceberam melhor ou 
pior de um desequilíbrio que estava em vias de se criar entre a união económica e a união 
política, desequilíbrio cuja eventual persistência poderia implicar consequências muito 
sérias para o futuro do processo de unificação. 
 
Muitos foram os que disseram e repetiram que tínhamos então chegado a um momento 
decisivo da fase histórica iniciada pelos Tratados de Roma: ou bem que os seis países da 
“pequena Europa” intensificam os seus esforços para criar uma união política mais 
estreita, ou bem que se arriscam a uma deterioração da engrenagem da própria união 
económica. Este não é, de forma alguma, um perigo imaginário. Todas as realizações 
positivas e, seríamos mesmo tentados a dizer, miraculosas conseguidas até hoje pela 
Comunidade Económica – o seu papel de motor, de multiplicador de energias em todos 
os domínios da sociedade europeia, a sua função de exemplo e de guia, a atracção que 
exerce, não apenas na Europa, mas no mundo inteiro – tudo isto não pode nem deve 
fazer-nos esquecer que ela só sobreviverá e nos dará frutos novos e ainda mais ricos se 
estiver em condições de se transformar numa verdadeira Comunidade política. A opinião 
corrente, segundo a qual “a Comunidade Europeia não pode ficar como uma mera união 
económica”, encerra uma verdade irrefutável. Sem a unidade do poder político dirigente, 
uma política económica comum é, a longo prazo, impraticável. O esforço que foi preciso 
fazer para encontrar uma fórmula aceitável por todos em matéria de Política Agrícola 
Comum, no início do ano passado, constituiu uma séria advertência. Para a sua 
elaboração foram precisas nada menos do que quarenta e cinco sessões de trabalho do 
Conselho de Ministros da Comunidade Económica Europeia. É verdade que, uma vez 
concluído o acordo, o ministro da Agricultura francês declarou que os ministros “estavam 
condenados ao sucesso”, mas o comentário seguinte, de origem britânica, não me parece 
menos verdadeiro: “Resta saber se alguns dos que estavam condenados ao sucesso não 
acabarão, a dado momento, por se rebelar e não considerarão que a sua política agrícola 
representa o seu maior interesse nacional”. 
 
A política agrícola é apenas um exemplo entre outros que poderíamos citar para ilustrar a 
permanente fragilidade das próprias bases da Comunidade Económica Europeia. O 
edifício comunitário, cuja construção exigiu tanto esforço e tanta paciência, apresenta 
muitos outros pontos fracos que se arriscam a originar verdadeiras fissuras na grande 
obra, se não se adoptarem, com a energia e a rapidez necessárias, as medidas apropriadas 
no domínio público. 
 
Ora, a conferência de 11 de Janeiro propunha-se precisamente fornecer um dos elementos 
de base desta acção geral destinada a promover, o mais vigorosamente possível, a 
realização da união política europeia. É fácil compreender as razões que exigem a 
realização de uma colaboração cada vez mais ampla e mais estreita entre os parlamentos 
nacionais e o Parlamento Europeu e, ao mesmo tempo, os objectivos políticos que esta 
colaboração permitiria atingir. Actualmente, e até ao momento em que o Parlamento 
Europeu for eleito por sufrágio directo e universal, são os parlamentos nacionais que 
constituem a ligação imediata e mais estreita entre a consciência e a alma dos nossos 
povos e as instituições comunitárias europeias. Seria ilusório pretender criar uma união 



política europeia sem apelar à participação mais ampla, mais activa e mais consciente do 
sentimento popular. Infelizmente, este sentimento não está, actualmente, suficientemente 
generalizado. Por outro lado, faltam instrumentos capazes de o reforçar e de o difundir. A 
maior parte dos cidadãos dos nossos seis países, não podendo acompanhar de perto o 
funcionamento e a obra da Comunidade, estão impossibilitados de fazer uma escolha 
consciente, numa perspectiva verdadeiramente europeia, quando são chamados a votar. 
Presentemente, os nossos povos exercem o direito de escolher os seus representantes 
numa óptica exclusivamente nacional. As Comunidades Europeias parecem ter-se 
tornado muito mais ”um assunto de seis governos” do que ”um assunto de seis povos”. 
 
Uma participação mais activa e consciente dos cidadãos europeus na vida da Comunidade 
impõe-se também por outra razão fundamental: o indispensável reforço da democracia na 
Europa. Já se disse, muito judiciosamente, que “a integração europeia sem controlo 
democrático conduziria à progressiva decadência da democracia em toda a área 
europeia”. Ora, assistimos, no seio da Comunidade, a um fenómeno que precisa de ser 
seguido de perto. Refiro-me à tendência dos organismos executivos para não terem em 
conta a opinião do Parlamento Europeu. E não é tudo. Em alguns domínios, mesmo em 
domínios de importância tão considerável como a Política Agrícola Comum ou a livre 
circulação dos trabalhadores, as decisões dos Conselhos podem ser tomadas sem qualquer 
intervenção eficaz do Parlamento ou qualquer controlo dos parlamentos nacionais. 
 
É manifesto que, mesmo que seja apenas em alguns sectores limitados da vida 
comunitária, há uma regra elementar da democracia que não é inteiramente reconhecida. 
Uma tão grave lacuna de ordem jurídico-política, mas sobretudo política, deve ser 
rapidamente eliminada por acção conjunta do Parlamento Europeu e dos parlamentos 
nacionais, se não quisermos que se consolidem no interior da Comunidade determinadas 
tendências dirigistas e autonomistas que, aliando-se a tendências centrífugas, 
infelizmente ainda vivas e actuantes nos meios nacionais, poderiam ocasionar uma cisão 
entre a Comunidade Europeia e os governos nacionais, cisão que acarretaria 
consequências altamente nocivas, não só para o ritmo de evolução da união política, mas 
também para a vitalidade das instituições democráticas europeias. Penso que não 
podemos esquecer que a única via capaz de conduzir à união europeia é a grande via da 
democracia. 
 
Por outro lado, estou pessoalmente convencido de que, quando se adoptar o sufrágio 
directo e universal para a eleição do Parlamento Europeu, a função que poderia chamar-
se europeia dos parlamentos nacionais não ficará com isso diminuída. O problema que já 
se esboça, e que se tornará cada vez mais nítido, a par e passo com a evolução política da 
Comunidade que desejamos, ou seja, o problema do equilíbrio a estabelecer entre um 
governo federal europeu e os governos nacionais, será tanto mais fácil de resolver quanto 
tenham sido definidas e definitivamente estabelecidas as condições necessárias a uma 
colaboração perfeita entre os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu. 
 
Penso que estas poucas indicações serão suficientes para pôr em evidência o alcance e a 
importância política de que se reveste a reunião de Roma. 
 



Participaram nessa reunião os presidentes de todas as assembleias parlamentares 
europeias, três dos quais, por motivo de doença, se fizeram representar pelos vice-
presidentes. Só esteve ausente o representante da Assembleia Nacional Francesa, retido 
pelo importante debate do Orçamento de Estado que, na mesma altura, aí se desenrolava. 
Mas o Presidente Chaban-Delmas fez questão de confirmar que subscrevia a minha 
iniciativa e pediu para ser posto ao corrente dos resultados da reunião.  
 
Estes resultados estão resumidos no comunicado final e na nota dos secretários-gerais, 
aprovada pela Conferência de Presidentes, com algumas alterações e adendas, 
documentos que foram trazidos ao vosso conhecimento. 
 
A meu ver, o resultado mais importante da conferência foi a reafirmação unânime e 
solene  da fé comum na Europa e da intenção unanimemente expressa de contribuir para 
o desenvolvimento do processo de unificação, graças a uma colaboração permanente 
entre os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu. 
 
“Os Presidentes estão convictos, lê-se no comunicado final, de que a difusão, nos países 
membros da Comunidade, de um melhor conhecimento da actividade do Parlamento 
Europeu e das questões que ele é chamado a discutir pode contribuir para a formação de 
uma consciência europeia, à qual está ligado o destino da construção política da Europa”. 
 
E, mais adiante: “A colaboração entre os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu 
contribuirá certamente, e de forma substancial, para fazer progredir a construção da 
Europa. Assim, os Presidentes propõem-se, dentro dos limites das suas próprias 
competências, realizar esta cooperação numa base tão alargada quanto possível”. 
 
Quanto aos meios técnicos que permitam a difusão de um melhor conhecimento da 
actividade do Parlamento Europeu e das questões que é chamado a discutir, foram 
elaboradas alguma disposições visando a adopção de medidas imediata ou facilmente 
aplicáveis, dado que se enquadram nos procedimentos regulamentares nacionais ou não 
lhes são contrárias. Assim, sugeriu-se a criação de uma ”comissão” ou ”subcomissão 
encarregada especialmente dos assuntos europeus” e a instituição de um ou vários 
debates anuais sobre o estado da integração europeia, debates que, eventualmente, teriam 
lugar na sequência de um relatório do governo sobre este tema. Foi igualmente proposto 
transmitir aos parlamentos nacionais, para informação, as resoluções especialmente 
importantes aprovadas pelo Parlamento Europeu e, por outro lado, melhorar os métodos 
que os parlamentos nacionais utilizam para se informarem dos trabalhos do Parlamento 
Europeu. 
 
Foi há cerca de seis anos que foram assinados em Roma os Tratados que deram origem às 
duas Comunidades Europeias, a Económica e a Atómica, que, unindo-se num mesmo 
aparelho institucional ao organismo já existente da CECA, formaram aquilo que hoje 
designamos por “Comunidade Europeia” 
 
Eu, que tenho a honra de vos dirigir a palavra e que tomei parte nos trabalhos 
preparatórios e na redacção dos Tratados de Roma, recordo-me muito bem do cepticismo 



que rodeava, à época, a instituição destas duas Comunidades, que a maior parte das 
pessoas pensava que não seria ratificada por todos os parlamentos nacionais e que não 
resistiria à prova dos factos. Felizmente, as nuvens de cepticismo não tardaram a dissipar-
se e a Comunidade Europeia demonstrou rapidamente um dinamismo que os seus 
próprios criadores não haviam suspeitado. Mais do que uma vez, declarou-se que ela 
representava “o acto mais revolucionário deste pós-guerra e talvez o acontecimento mais 
notável depois da queda do império romano”. Um juízo tão lisonjeiro encerra, 
incontestavelmente, uma parte de verdade, na condição, contudo, de nunca esquecermos 
que nenhuma construção política, por mais prodigiosa que seja, pode durar muito tempo 
se não for fertilizada pela vontade e pelo sentimento dos homens.  
 
Ao ouvi-las ou lê-las, estas apologias quase parecem subentender que o Mercado Comum 
é hoje um facto definitivamente adquirido da realidade da nossa era e que, 
consequentemente, está em condições de se desenvolver de forma autónoma, num plano 
distinto, senão mesmo oposto, ao das políticas nacionais. Este é, no meu entender, um 
erro enorme. A Comunidade Europeia foi aquilo que quiseram os europeus num dado 
momento histórico. No futuro, será aquilo que os europeus quiserem num outro momento 
histórico. Quero com isto dizer que o seu destino está inteiramente nas mãos dos cidadãos 
europeus e não à mercê de uma história impessoal e imperscrutável. A história é escrita 
dia a dia, momento a momento, pela acção dos homens e, como infelizmente somos 
forçados a constatar, os europeus não parecem dar-se conta, suficientemente, da 
importância de que se reveste a Comunidade Europeia para a sua existência individual e 
colectiva. 
 
Se, apesar de tudo, a esperança de futuro político e económico da Comunidade ultrapassa 
hoje, de longe, o receio de um fracasso ou de um declínio, é graças a uma suposição, não 
injustificada, de que, num futuro imediato, os europeus tomarão, em número sempre 
crescente, consciência do novo espírito do Ocidente contemporâneo e se esforçarão por 
pautar por ele as suas acções. Este espírito é o espírito de uma união moral, económica e 
política, e o impulso histórico de que se alimenta é o que conduz à união dos povos do 
mundo ocidental. 
 
É um espírito que decorre da ordem natural das coisas, num mundo que, por um lado, vê 
esbaterem-se progressivamente as distâncias e parte audaciosamente à conquista do 
espaço, enquanto, por outro lado, permanece profundamente dividido entre duas 
concepções de vida, opostas e inconciliáveis, e em que as forças que estão ao serviço de 
um mesmo ideal tendem a unir-se num único círculo. Esta tendência para a união foi 
balizada, no conjunto do Ocidente, por várias etapas: criação da NATO, da OECE, do 
Conselho da Europa, da CECA, da UEO, do Mercado Comum, do Euratom. Não poderia 
esquecer, igualmente, o apelo do Presidente Kennedy, convidando a estabelecer, dos dois 
lados do Atlântico, formas de solidariedade mais audaciosas e mais estreitas entre os 
povos livres e democráticos. Entre essas formas, importa contar com o alargamento do 
território do Mercado Comum, graças à adesão da Grã-Bretanha e de outros países, 
alargamento pelo qual fazemos os nossos melhores votos. Evocarei, por último, o 
acontecimento que me parece o mais significativo de todos, o concílio ecuménico, que 
pode ser definido, em resumo, como o concílio da união dos povos cristãos. 



 
Face às dramáticas tensões recentemente surgidas entre os governos dos países membros 
da Comunidade a propósito da adesão da Grã-Bretanha, permitam-me aproveitar esta 
ocasião para trazer uma palavra serena, que traduz as aspirações, as preocupações e a 
angústia desta Assembleia. 
 
Nos seus debates a este respeito, o Parlamento Europeu já exprimiu por unanimidade o 
seu desejo de que as negociações de Bruxelas se encaminhem para uma saída favorável. 
O nosso Parlamento constatou que a Grã-Bretanha preenchia inteiramente as condições 
consideradas indispensáveis para a integração de novos membros na Comunidade 
Europeia. Foi seguramente o primeiro a lembrar que a adesão de novos membros não 
deve implicar qualquer alteração dos Tratados de Roma. É, precisamente, por estar 
convencido da necessidade absoluta de respeitar, na íntegra, os Tratados que regem a 
vida e o desenvolvimento da Comunidade que este Parlamento sempre insistiu em 
determinadas regras políticas essenciais, cuja aplicação, até agora, os seis governos não 
pareceram dispostos a consentir. Com efeito, é evidente que a estrutura dos nossos 
Tratados pode sofrer modificações substanciais - no nosso caso, eu diria mesmo, radicais 
- sem que sejam adoptadas novas disposições, mas apenas por efeito de um abandono de 
facto das disposições existentes. 
 
Porém, sempre pensámos que era precisamente para isto que deveriam servir as 
negociações de Bruxelas: para a procura de meios, aceitáveis por todos, que permitam 
eliminar determinados inconvenientes, sem necessidade de recorrer à alteração dos 

Tratados existentes. Permitam-me, caros colegas, que seja intérprete do vosso 
sentimento, exprimindo o fervoroso voto de que se encontre um meio de retomar as 
negociações interrompidas e de as conduzir a bom termo.  
 
A Europa trouxe também a maior contribuição para este impulso de unidade, de que 
acabo de vos falar. Graças a esta missão, de que ela fez dever, encontrou uma vez mais o 
seu lugar “no centro do mundo”. As instituições comunitárias europeias encerram in nuce 
o futuro governo federal da Europa, e simbolizam-no já, mesmo que seja apenas numa 
pequena parte. 
 
Contudo, este processo unitário não é imparável nem irreversível, seja no território mais 
vasto do Ocidente, seja no mais restrito espaço europeu. É indispensável que os europeus 
avancem resolutamente pela via da união, e estarão em condições de o fazer na medida 
em que sejam capazes de reforçar a sua fé na Europa, de ultrapassar o desalento que lhe 
podem suscitar determinadas dificuldades que são inseparáveis de uma obra tão elevada e 
tão nobre. 
 
Deve ser claro para todos os europeus que, se a união significa a liberdade, a democracia 
e o progresso civil, ela significa, antes de mais e sobretudo, a paz. Há 18 anos que a 
humanidade vive na angústia de ver surgir uma nova tragédia, bem mais grave do que as 
que alguma vez sofreu. Há poucos meses, estivemos à beira de um precipício. Se a 
Europa conseguir unir-se efectivamente no plano político, e não apenas ao nível 



económico, permanecendo profundamente ancorada na aliança atlântica, representará 
uma força imensa para a salvaguarda da paz no mundo. 
 
Ainda que a nossa acção se exerça num âmbito limitado, ainda que ela só vise influenciar 
uma parte do processo geral de desenvolvimento e de reforço dos elementos políticos 
comunitários, nem por isso é menor o valor da colaboração entre o Parlamento Europeu e 
os parlamentos nacionais agora criada pela reunião de Roma. Do mesmo modo, estou 
convicto de que o nosso sentimento do dever e a nossa boa vontade face à tarefa que, em 
conjunto, nos atribuímos, tal como o sentimento do dever e a boa vontade dos 
parlamentos nacionais, não ficarão diminuídos. 
 



Reeleição para a Presidência do Parlamento Europeu  
 

Discurso pronunciado em 25 de Março de 1963 
 
Permitam-me que exprima os meus sentimentos de gratidão pela confiança que uma vez 
mais me testemunhastes chamando-me à Presidência do Parlamento Europeu. A minha 
gratidão é ainda mais viva e mais profunda pelas palavras tão amáveis como lisonjeiras 
que me dirigiu o decano da nossa Assembleia. 
 
Sinto-me tanto mais lisonjeado por ter sido eleito por vós porquanto a acção deste 
Parlamento está em vias de assumir uma importância política primordial e parece ser 
chamado a exercer uma notável influência sobre o futuro do processo de unificação da 
Europa. Para além das regras escritas enunciadas nos Tratados de Roma, incumbe, 
naturalmente, ao Parlamento a tarefa de promover o processo de unificação e de o fazer 
passar do plano económico, onde até agora tem estado confinado, para um plano mais 
especificamente político. Nenhuma outra instituição da Comunidade poderia assumir esta 
tarefa com mais competência, porque se afigura claramente que - nem que seja de forma 
indirecta - é o Parlamento, e só ele, que pode exprimir e representar os sentimentos e as 
concepções dos nossos povos, elemento indispensável da Comunidade. 
 
A actividade desenvolvida ao longo do ano passado é testemunho desta vontade e desta 
aptidão do Parlamento Europeu para desempenhar o papel de animador no processo de 
unificação. Esta tarefa foi-lhe facilitada pela colaboração eficaz, pelo entusiasmo e pela 
devoção incondicional à causa da Europa de que deram provas os presidentes dos grupos 
políticos e os membros dos Executivos e da Alta Autoridade. Gostaria hoje de lhes 
dirigir, desta tribuna, e também em vosso nome, um caloroso obrigado. 
 
Já tive ocasião de dizer que o Parlamento era "a consciência e o animador do processo de 
unificação". Foi incontestavelmente a esta luz que ele surgiu quando, em Novembro do 
ano passado, discutiu com os representantes dos Conselhos e com os Executivos das 
Comunidades os problemas políticos mais importantes do futuro imediato; ou quando, 
durante a sessão de Fevereiro, num debate que, pela sua elevação, se pode situar nas 
tradições parlamentares mais nobres e mais eminentes dos países da Europa, desenvolveu 
com serenidade - num dos momentos mais críticos da vida, ainda curta mas já intensa, da 
Comunidade - a discussão sobre a interrupção das negociações de Bruxelas para a 
admissão da Grã-Bretanha ao Mercado Comum; ou, por último, quando solicitou e 
obteve o apoio e a cooperação dos parlamentos nacionais dos países membros da 
Comunidade para fazer progredir a construção da Europa. Há uma outra manifestação 
especificamente política da actividade do Parlamento Europeu: a campanha de 
propaganda por meio da qual quis contribuir para formar e desenvolver nos nossos povos 
a consciência da unidade, organizando visitas de milhares de jovens dos seis países ao 
Parlamento e às instituições comunitárias, procedendo a missões de estudo em todos os 
países da Comunidade, alargando, na medida do possível, os seus próprios instrumentos 
de informação e suscitando conferências e debates sobre o problema da Europa.  
 



Sabendo ser vosso intérprete, o vosso Presidente, durante as visitas protocolares que 
efectuou aos governos dos seis países membros da Comunidade, não deixou de formular 
insistentemente o voto de que possam ser, finalmente, postas em aplicação as regras do 
Tratado de Roma que ainda o não são, regras que têm um conteúdo político e que têm por 
finalidade fazer passar o processo de unificação do plano económico para o plano 
político. É absurdo pensar que a construção da Europa possa sobreviver e progredir 
permanecendo exclusivamente económica, como hoje muitos têm tendência a crer. 
Limitada ao domínio económico, a construção da Europa estaria, necessariamente, votada 
ao insucesso. É igualmente absurdo pensar que a construção política da Europa possa 
realizar-se sem a participação activa da consciência e da opinião populares. A razão fria 
dos governos não é suficiente para edificar a Europa; é indispensável a paixão dos povos. 
"A paixão", escreveu o filósofo na sua obra imortal, "é o vento e a razão apenas a vela". 
É, portanto, necessário, que o vento da paixão popular venha inflar a vela da razão dos 
governantes. Por outras palavras, é preciso que a obra do Parlamento possa assentar numa 
adesão firme e sincera dos europeus. Esta é a razão pela qual uma das regras de natureza 
política que atrás referi, a que impõe a eleição do Parlamento Europeu por sufrágio 
universal directo, é de importância fundamental para que o processo em curso progrida e 
se consolide. Nunca devemos deixar de repetir o voto, o pedido premente, o desejo que é 
o nosso de ver aplicada sem demora esta regra dos Tratados de Roma, pois só ela pode 
permitir aos nossos povos participarem activamente nos esforços comuns pela construção 
da nova Europa. 
 
Devemos ser perseverantes, sobretudo nos momentos de crise como o que actualmente 
atravessamos, em que as nuvens se amontoam no horizonte e em que somos perturbados 
pela ameaça de degradação e de derrocada que pesa sobre o edifício ainda frágil, erguido 
com tanta paciência, com tanto esforço e ultrapassando tantas decepções.  
 
Não podemos esquecer que, em 20 de Janeiro, se cavou um fosso entre os países 
membros da Comunidade. As causas foram já longamente discutidas nesta Assembleia e 
sê-lo-ão ainda durante a presente sessão de Março. Este fosso deveria ter sido 
rapidamente tapado, e não alargado. No entanto, infelizmente, é isso que acaba de 
acontecer, com a decisão, tomada por dois dos governos dos países membros da 
Comunidade, de recusar ou de adiar a assinatura do acordo de associação dos territórios 
ultramarinos, que já fora rubricado em Dezembro. O Parlamento só pode lamentar esta 
decisão. Permitam-me, caros colegas, que, fazendo-me intérprete da angústia sentida por 
aqueles que acreditaram e ainda acreditam que só a união pode salvar a Europa da ruína, 
dirija um veemente apelo aos governos e aos povos dos países membros da Comunidade, 
para que cada um faça um esforço para rejeitar tudo o que possa dividir e procurar tudo o 
que possa unir, ultrapassar as dificuldades do presente e deixar a porta aberta às 
esperanças do futuro. "A terra é dos vivos". Esta máxima célebre do iluminismo mostra-
nos exactamente a direcção que deve nortear o nosso caminho. 
 
As divergências de pontos de vista e os desacordos não devem fazer-nos perder a 
consciência das origens espirituais e culturais comuns, da identidade fundamental dos 
valores e dos ideais que, ao longo dos séculos, modelaram a história da Europa, a 
consciência de que a união dos europeus não é exigida apenas por necessidades materiais, 



de defesa militar e de desenvolvimento económico, mas também por motivos superiores 
de ordem moral. Mais ainda do que razões políticas ou económicas, foram motivos 
superiores de ordem moral que inspiraram os autores dos Tratados de Roma, Tratados de 
cuja assinatura no Capitólio, por uma curiosa coincidência, se celebra hoje o sexto 
aniversário. A nossa união é necessária, sobretudo, porque só com ela nos será possível 
permanecer fiéis a estes motivos e fazer deles elementos que inspirarão e modelarão a 
nossa vida futura. 
 
Em definitivo, tudo se resume aos mesmos ideais eternos que conferiram à história das 
nossas nações este carácter tão nobre, tão civilizado e tão humano. Gostaríamos que eles 
fossem aceites, para que se tornem suportes das novas tarefas que nos incumbe cumprir. 
Observámos, com toda a razão, que a verdadeira política realista não é a que isola a acção 
dos ideais humanos, mas sim a que considera os ideais como a verdadeira força da acção. 
Por conseguinte, é indispensável que permaneçamos sempre fiéis aos nossos ideais, se 
quisermos que a nossa obra seja verdadeiramente útil e fecunda. "Ninguém conhece o 
futuro, a não ser Deus", disse o filósofo da Antiguidade. Mas, se olharmos em torno de 
nós, constataremos, tão longe quanto nos é possível ver, que não faltam motivos de 
esperança. No meu entender, o mais importante é o entusiasmo com o qual massas cada 
vez mais numerosas de jovens abraçam a causa da Europa unida e servem este ideal. 
 
Metamos, portanto, mãos à obra, com confiança e com alma nova, para construirmos, na 
parte que nos toca, o nosso destino comum de povos nesta Europa que crê em Deus e na 
liberdade. Na via em que nos empenhámos, e que decerto não é fácil nem garantida, que 
nos sirva de guia o espírito de um grande poeta italiano, mas também europeu e 
universal, Dante Alighieri, ele que, como escreveu De Sanctis, "via para além da cidade a 
nação e para lá da nação a confederação das nações. Era uma utopia que traçava o 
caminho da história". 
 
 



Homenagem à memória de John F. Kennedy 
 

Discurso pronunciado em 25 de Novembro de 1963 
 
Um dos homens mais esclarecidos, mais nobres e mais generosos que alguma vez 
dirigiram a política americana desde a Independência até aos nossos dias, uma das 
personalidades mais geniais, mais corajosas e mais ricas de espírito criador e de energia 
mobilizadora que alguma vez foram chamadas a desempenhar um papel de primeiro 
plano na cena política mundial, um dos espíritos mais elevados e mais exemplares cuja 
existência tenha honrado e enobrecido a condição humana, John Kennedy, o jovem 
Presidente dos Estados Unidos da América, universalmente amado, morreu, tragicamente 
assassinado no seu país, quando cumpria os deveres do seu alto cargo. 
 
Hoje, todo o mundo civilizado está dominado pela sua sombra imensa, que nunca o 
tempo logrará diminuir e muito menos apagar. 
 
Ao longo dos três anos da sua Presidência, ligara o seu nome a acontecimentos 
fundamentais. Já entrara na história como o Presidente da “nova fronteira”, ou seja, como 
porta-voz de uma concepção política e de uma prática de governo tendente a consolidar e 
defender, no território americano, a liberdade e a democracia, através do enriquecimento 
e do desenvolvimento dos seus princípios e do seu ideal e de uma luta sem quartel e sem 
mercê contra todos os factores que lhes ameaçam a existência e a evolução. Estes factores 
são a miséria, a ignorância, as doenças, as discriminações e as injustiças sociais. A ”nova 
fronteira” era um regresso e um apelo a esse espírito de lealdade, de coragem, de 
coerência, de empreendimento viril que caracterizou o período de expansão da sociedade 
americana e a dotou dos princípios morais necessários para lhe assegurar um 
desenvolvimento em liberdade, na igualdade e na ordem. 
 
Este era o espírito que animava a política interna do Presidente Kennedy, uma política 
cristã e liberal no sentido mais elevado do termo, uma política que não conheceu 
hesitações, nem tréguas, nem compromissos com as oposições internas. O Presidente 
Kennedy estava convencido de que “um homem deve sempre fazer o que for o seu dever 
e de que este princípio é a base de toda a moralidade humana”. Não só pelo seu Civil 

rights bill, mas também pela sua política racial, escolar, económica e social, procurou 
constantemente dar valores novos e mais profundos às instituições liberais e 
democráticas. 
 
O espírito da “nova fronteira” não animou apenas a política interna, mas também, direi 
mesmo, acima de tudo, a política externa destes três últimos anos. É por essa razão que a 
morte trágica do Presidente Kennedy aflige não só a alma do povo americano, mas 
também a de todos os cidadãos do mundo livre e de toda a humanidade civilizada. 
 
O Presidente Kennedy entrará na história como defensor intrépido da liberdade dos povos 
do Ocidente e como promotor de uma grande obra de apaziguamento e conciliação. Nesta 
obra, ele teve ocasião de trabalhar numa situação especialmente difícil, repleta de 
desconhecidos, da política internacional, quando, no momento da crise de Cuba, soube 



dar toda a medida da sua firmeza, assumindo-se como defensor dos princípios e das 
exigência vitais do mundo livre. Anteriormente, os críticas não o haviam poupado, 
acusando-o de não saber avaliar exactamente as forças que se opunham ao mundo livre e 
de não se mostrar tão firme como os seus predecessores em relação à política insidiosa e 
sem escrúpulos do adversário que o afrontava. Mas quando, há treze meses, o mundo 
livre foi exposto a uma ameaça imediata, ele não hesitou em adoptar, sob sua 
responsabilidade pessoal, as medidas que permitiram rechaçá-la. Esta decisão provou que 
há limites para a tolerância democrática, limites que não podem ser ultrapassados sem 
correr o risco de desencadear um conflito mundial. 
 
Ignoro se a atitude do Presidente Kennedy no momento da crise de Cuba esteve na 
origem do seu fim trágico. Mas o que é certo é que foi justamente essa atitude que 
marcou o ponto de partida de uma nova fase da política internacional, fase na qual a força 
moral do Ocidente se evidenciou e – graças ao acordo, ainda que parcial, relativo às 
experiências nucleares – a humanidade pôde vislumbrar uma nova luz, que fortaleceu a 
esperança comum num futuro menos incerto e menos sombrio. 
 
Há um aspecto da política do Presidente Kennedy que gostaria de referir mais 
especificamente. Nós, que vivemos e trabalhamos nesta parte da Europa que já adquiriu 
um certo grau de unidade, que tentamos com todas as nossas forças – e a despeito de 
todas as adversidades – consolidar e ampliar, recordamos também o Presidente Kennedy 
como um homem que defendia com tanta autoridade como tenacidade a ideia de uma 
autêntica unidade europeia que, longe de ser um fim em si mesma, fosse um instrumento 
de reforço da solidariedade dos povos atlânticos e um ponto de partida para a união total 
do mundo livre, alimentado por essa paz “em que os povos vivam juntos no respeito 
recíproco e trabalhem em conjunto na consideração recíproca”.  
 
No discurso histórico que pronunciou em Filadélfia, em 4 de Julho de 1962, o Presidente 
Kennedy manifestara o desejo de que as relações entre a América e a Europa se 
tornassem mais estreitas, primeiro passo para a realização dessa ideia generosa que é a da 
grande associação dos povos atlânticos. Com palavras nobres e fortes, ele pressionava os 
europeus a “empreenderem uma acção criadora e resoluta, a construção da sua nova casa” 
e, ao mesmo tempo, exortava os americanos a pensar, já não em termos continentais, mas 
em termos intercontinentais. “Só unindo-nos, afirmou, poderemos contribuir para a 
realização de um mundo fundado no direito e na livre escolha, banindo a guerra e a 
opressão”. 
 
Não é apenas a América, mas todo o mundo livre, toda a humanidade ansiosa por lançar 
âncora, finalmente, num porto seguro, que tem interesse – dizia ele – em que se constitua 
uma Europa unida. Esta Europa unida, ligada à América por laços fortes e indestrutíveis, 
tornar-se-á uma fonte incalculável de energia e de progresso. 
 
As concepções e os desígnios essenciais do discurso de Filadélfia foram retomados e 
amplificados no discurso, não menos importante nem menos memorável, que o 
Presidente Kennedy pronunciou em 25 de Junho último, na Paulskirche de Francoforte. 
Recordou mais uma vez, para além do profundo interesse comum dos povos livres, a 



necessidade histórica de criar uma Europa duradouramente unida e duradouramente 
inserida numa associação atlântica composta por Estados independentes que repartam em 
plena igualdade os encargos e as decisões, todos igualmente unidos nos deveres da defesa 
e nas artes da paz. 
 
Não se tratava de uma ilusão vã. Tal associação poderia realizar-se, dizia, "fazendo 
esforços concretos para resolver os problemas com que todos nos defrontamos: militares, 
económicos e políticos. A associação não é uma atitude, mas um processo: um processo 
contínuo que se afirma de ano para ano, à medida que formos realizando as nossas tarefas 
comuns". 
 
Reafirmando sempre a necessidade absoluta da solidariedade entre os Estados Unidos e a 
Europa, o Presidente Kennedy desejava igualmente iniciar um diálogo alargado com o 
mundo soviético. Mas advertia-nos expressamente: "Pedimos àqueles que se consideram 
nossos adversários que compreendam que, nas nossas relações com eles, não trocaremos 
os interesses de uma nação pelos de outra e que o nosso fervor pela causa da liberdade é 
comum a todos nós". Bem longe de os subestimar, ele reconhecia sinceramente que "os 
obstáculos à esperança são grandes e ameaçadores". E concluía nestes termos: "O 
objectivo da paz no mundo deve, hoje como amanhã, estar presente nas nossas decisões e 
inspirar as nossas intenções... Somos todos idealistas, somos todos sonhadores. Que não 
se diga desta geração atlântica que ela deixou os ideais e os sonhos aos seus antepassados 
e a firmeza de pensamento e de decisão aos seus adversários". 
 
Na minha recente viagem aos Estados Unidos, na qualidade de Presidente deste 
Parlamento, tive testemunho directo e precioso da vontade do Presidente Kennedy de nos 
ajudar a construir a Europa unida, de combater ao nosso lado contra os recuos e os mitos 
de um passado de esterilidade e desunião, da sua vontade de procurar connosco os 
instrumentos mais aptos para nos fazer ultrapassar as nossas disfunções, que ele esperava 
que fossem passageiras e de importância relativa. Quis ser informado de todos os 
problemas mais urgentes e mais graves que a Comunidade tinha de enfrentar e fez 
questão de reafirmar expressamente, durante o nosso encontro, a sua total solidariedade 
com a obra empreendida pelo Parlamento Europeu. 
 
Com o desaparecimento do Presidente Kennedy, a causa da Europa unida perdeu um 
grande amigo e um grande aliado. Inclinando-nos, com emoção e respeito, perante a sua 
memória, no momento em que o povo americano presta uma última homenagem ao seu 
Presidente, creio que o nosso dever é prometer a nós próprios zelar ciosamente pela 
mensagem que nos deixou e continuar a avançar na via que ele contribuiu para abrir e 
que, por diversas vezes, apontou como a única oferecida pela história, como a única 
capaz de preservar, para nós próprios e para os nossos filhos, a liberdade e a dignidade do 
homem, sem as quais a vida não é digna de ser vivida. 



 
 

Comunidade e democracia 
 

Discurso pronunciado em 21 de Outubro de 1964 
 
Direi apenas algumas palavras, inspiradas nas declarações que acaba de fazer o senhor 
deputado de Lipkowsky, na esperança de introduzir uma nota de serenidade no debate a 
que deu lugar a leitura de um comunicado do Governo francês. Se bem que, tal como aos 
senhores deputados Pleven e Dehousse, não me agrade nada a ideia da Europa recorrer a 
um ultimatum para progredir e para conseguir que os Tratados sejam respeitados, devo, 
no entanto, observar que o senhor deputado de Lipkowsky tem razão quando diz que a 
política agrícola foi um dos instrumento previstos em Messina (e, posteriormente, nos 
Tratados de Roma) para edificar uma Europa unida no plano económico. Irei mesmo 
mais longe: é um dos instrumentos que irão permitir chegar ao objectivo mais autêntico 
dos Tratados de Roma e que constitui a finalidade de todos os nossos esforços, ou seja, 
uma Europa unida no plano político. Mas, ao mesmo tempo, devo acrescentar que se isto 
é válido para a Política Agrícola Comum, também é válido para todos os outros capítulos 
dos Tratados de Roma, sem excepções. Estes Tratados constituem um conjunto coerente, 
objecto de longos estudos prévios, justamente para garantir que, por seu intermédio, se 
chegaria, um dia, à unificação política e económica da Europa. 
 
Não estou de acordo com o senhor Spaak - que foi um dos autores, ou mesmo o principal 
autor dos Tratados de Roma (pois não podemos esquecer que o senhor Spaak foi o 
Presidente do comité de peritos que, durante muito tempo, reuniu em Val Duchesse) - 
quando diz que os autores dos Tratados de Roma cometeram o erro de confiar no 
"fatalismo histórico" para fazer passar o processo de unificação do plano económico para 
o plano político. Não é exacto. É verdade que considerávamos a unificação económica da 
Europa como um meio que permitirá chegar, mais tarde, a uma verdadeira união política, 
não abandonando-nos ao fatalismo histórico mas, pelo contrário, apoiando-nos no 
respeito e na aplicação integral de todas as disposições dos Tratados de Roma. Algumas 
destas disposições, de carácter exclusivamente político, foram justamente previstas para 
facilitar a passagem do processo de unificação do plano económico para o plano político. 
 
Posso citar, por exemplo, o artigo 9º do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica, relativo à Universidade Europeia. Ele deveria fornecer o meio 
necessário à formação e expansão desta consciência europeia que é absolutamente 
indispensável ao nascimento de uma Europa federal, uma Europa unida no plano político. 
 
Seria absurdo acreditar que a Europa possa ser edificada unicamente graças à vontade dos 
governos, dos "grandes". Ela tem de ser construída graças à intervenção da vontade dos 
povos. Se estes não participarem nela, a Europa unida no plano político permanecerá 
eternamente uma quimera, uma utopia. Quando ao artigo 138º do Tratado que institui a 
CEE - que ontem quase foi objecto de chacota por parte do senhor deputado de 
Lipkowsky -, artigo que prevê a eleição por sufrágio universal directo dos membros da 
Assembleia Parlamentar, ele não foi introduzido por desejo de "perfeccionismo", como 



disse o senhor deputado de Lipkowsky, mas como instrumento destinado a assegurar a 
participação directa da vontade dos povos no processo de edificação da Europa. 
 
Como quereis construir uma Europa unida no plano político, se a alma dos povos não 
contribuir para ela? É por esta razão que a eleição por sufrágio universal directo constitui 
um dos instrumentos essenciais da construção da Europa unida no plano político! 
 
Que dizer das outras disposições, da escolha da sede única das Comunidades, símbolo da 
capital do futuro Estado único da Europa, ou da autonomia financeira e orçamental das 
Comunidades? Que dizer de todas as disposições que ainda nos não são aplicadas pela 
simples razão de que os governos ainda não quiseram aplicá-las? 
 
Não penseis que acuso este ou aquele governo dos países membros da Comunidade. 
Penso, simplesmente, que talvez fosse necessário cada um de nós fazer um exame de 
consciência, para ver se ao governo do respectivo país não cabe uma parte de 
responsabilidade na não-aplicação de algumas ou de muitas das disposições previstas nos 
Tratados de Roma. 
 
Creio que é especialmente neste ponto que devemos insistir, Senhor Presidente. Na época 
em que tive a honra de presidir a esta alta Assembleia, nos encontros que tive nessa 
qualidade com dirigentes políticos e dos governos dos países membros da Comunidade, 
sempre afirmei que todas as medidas possíveis e imagináveis que visassem estabelecer 
uma cooperação política entre os governos dos países membros deviam ser aceites, 
criando um instrumento precioso para a construção da Europa. O velho programa 
Fouchet poderia ser um instrumento para este fim, tal como o pode ser o novo plano 
Spaak e tantos outros projectos que foram ou poderão vir a ser imaginados com vista à 
realização da união política da Europa, pois todos apontam para uma colaboração que é 
indispensável. Com uma condição, no entanto: a de que não façam recuar o processo de 
unificação do estádio da integração para o de uma colaboração entre Estados soberanos, 
que, como há pouco dizia o Presidente da Alta Autoridade, não dêem um passo atrás no 
processo de unificação actualmente em curso. 
 
Ora, esta é para nós uma fonte de permanente inquietação: receamos que estas 
reticências, que - como dizia ontem o senhor deputado de Lipkowsky - não deveriam 
manifestar-se na aplicação dos Tratados de Roma, existam na realidade no espírito dos 
governantes. Receamos, com efeito, que seja a elas que se deva atribuir o facto de 
determinadas disposições não terem ainda sido aplicadas e de determinados governos se 
recusarem obstinadamente a comprometer-se, no quadro do plano Fouchet, a aplicar 
integralmente as disposições dos Tratados de Roma. 
 
Talvez estas reticências, senhor deputado de Lipkowsky, traduzam precisamente a 
intenção de fazer passar o processo de unificação do plano da integração para o de uma 
colaboração entre Estados soberanos. 
 
Ora, uma colaboração entre Estados soberanos nunca será, nunca poderá ser a unidade da 
Europa! 



 
A unidade da Europa pressupõe que se abandone para sempre o mito da soberania 
nacional! 
 
É por isso que considero que o Parlamento Europeu, sem tomar posição sobre a 
declaração do Governo francês que ouvimos esta manhã, deverá colocar-se de fora de 
conflitos específicos, exprimindo um pensamento verdadeiramente unânime, a saber, que 
é indispensável aplicar todas as disposições dos Tratados de Roma (e que é dever de 
todos os governos zelar para que nenhuma delas seja esquecida ou descurada), 
constituindo esta aplicação integral a própria base da construção efectiva da Europa. 
 
É nosso dever, dever de todos os que acreditamos no futuro da Europa e que fazemos 
votos pela sua união política e económica, instar os governos dos vários países a 
assumirem este compromisso. 
 
 



A Conferência de Messina e a união política europeia 
 

Discurso pronunciado em 19 de Janeiro de 1965 
 
Na perspectiva da evolução futura da unificação europeia, parece-me chegado o momento 
de vos recordar determinados princípios fundamentais, essenciais, que presidiram à sua 
criação, falando-vos dos acordos da Conferência de Messina e da redacção dos Tratados 
de Roma. 
 
Considero-o indispensável, ainda que, como foi acordado, se reserve a análise dos 
aspectos, digamos, técnicos da construção política da Europa para a discussão mais ampla 
e profunda que terá lugar na sessão de Março. 
 
Pareceu então que a criação das duas novas Comunidades, decidida justamente na 
Conferência de Messina, não podia ser considerada no plano puramente económico ou no 
plano puramente político. Uma Europa que se unificava economicamente ou, mais 
exactamente, que procurava unificar-se graças a estas Comunidades, estava a praticar um 
acto eminentemente político, tanto pela sua natureza como pelos seus efeitos. Parecia 
evidente que este acto devia ser avaliado no seu contexto histórico, isto é, em relação aos 
resultados que a busca da unidade de uma determinada parte do velho continente, iniciada 
imediatamente após a guerra, fora capaz de produzir até àquele preciso momento. Ora, se 
a tentativa de unificação política havia permanecido estéril, a cooperação económica fora, 
graças à Comunidade do Carvão e do Aço, construtiva e fecunda. Foi por esta razão que, 
depois do fracasso do projecto arrojado e generoso da CED perante o Parlamento francês, 
no Verão de 1954, que lançou a Europa no cepticismo e na decepção, os ministros dos 
Negócios Estrangeiros dos nossos seis países, reunidos na Conferência de Messina, 
reconheceram que era necessário criar novos instrumentos de unificação, pondo o acento 
tónico num alargamento dessa unificação económica que produzira os resultados mais 
benéficos. Mas essa não era razão suficiente para diminuir ou suspender os nossos 
esforços em prol do objectivo comum, que era a unidade política e económica completa 
da Europa. Concebíamos a unidade económica não como um fim em si, mas como o 
meio que  a situação política específica desta fase histórica colocava nas nossas mãos 
para fazer progredir o processo de integração europeia no seu duplo aspecto político e 
económico. Foi por esta razão que foram inseridas nos Tratados de Roma numerosas 
disposições de natureza exclusivamente política, que deveriam permitir às Comunidades 
prosseguir uma evolução política, em paralelo com a evolução económica, ou fazer 
passar rapidamente a acção comunitária do plano económico para o plano político.  
 
Um outro princípio essencial dos acordos de Messina era o do carácter aberto das novas 
Comunidades. Todos os que haviam discutido longamente as linhas gerais dos acordos e 
que, em seguida, durante dois anos de duro labor, haviam trabalhado na redacção dos 
Tratados estavam de acordo e firmemente convencidos de que, uma vez convertida em 
realidade institucional, a nova Comunidade Europeia, se quisesse sobreviver e progredir, 
não poderia continuar isolada. No seu pensamento, a pequena Europa não devia 
permanecer isolada, tanto da grande Europa como da Aliança Atlântica, do mesmo modo 
que não devia continuar isolada daquela parte de África que ela fizera nascer para uma 
vida mais activa na senda do progresso. Por isso o comunicado final da Conferência de 



Messina continha um convite formal e exprimia claramente a esperança de uma adesão 
britânica às Comunidades que deveriam nascer dos Tratados e previa desde logo a 
associação de territórios e países ultramarinos. Não há qualquer dúvida de que as duas 
novas Comunidades instituídas pelos Tratados de Roma nasceram como Comunidades 
abertas ao exterior. 
 
Um terceiro princípio afirmado em Messina foi o da verdadeira natureza das duas novas 
Comunidades, em conjunto designadas e definidas como Mercado Comum. Gostaria de 
insistir no facto de o Mercado Comum ter sido concebido e considerado como um grande 
acto de fé na liberdade, enquanto ideal e enquanto modo de vida. Em suma, o Mercado 
Comum pretendia ser um acto responsável  de coragem e de visão, procurando instaurar, 
num domínio mais vasto, a utilização dos mecanismos que permitiram o desenvolvimento 
das condições de vida e o crescimento prodigioso do bem-estar no mundo moderno. 
 
Estes são, portanto, os princípios essenciais que estão na base dos Tratados assinados em 
Roma, em 25 de Março de 1957, no Capitólio. 
 
Quase oito anos após esta cerimónia solene e um pouco mais de sete anos após a entrada 
em vigor dos Tratados, a iniciativa tomada num dos momentos mais dramáticos e mais 
angustiantes da história europeia do pós-guerra tornou-se uma das mais admiráveis 
criações que a Europa, em toda a sua história milenária, alguma vez logrou realizar. No 
plano económico, o Mercado Comum progrediu, graças também à acção inteligente dos 
Executivos, a um ritmo poderoso, surpreendente, miraculoso. Vista do exterior, a 
Comunidade Europeia representa, como alguns a quiseram definir, "uma potência 
económica mundial de primeiríssimo plano", ou mesmo "a primeira entidade comercial 
do mundo". A integração das economias nacionais dos seis países num mercado único 
funcionou como "multiplicador" das antigas economias e deu origem a uma entidade 
completamente nova e diferente, que não pode ser comparada à mera soma das suas 
componentes. Hoje, o Mercado Comum cobre aproximadamente um terço do comércio 
mundial, isto é, a mesma percentagem dos Estados Unidos da América, mas a taxa de 
crescimento do seu comércio externo é superior à dos Estados Unidos. 
 
O Mercado Comum deu assim provas de que era, de facto, o instrumento inovador e 
revolucionário que os seus criadores e artesãos haviam imaginado quando o forjaram. A 
despeito de todos os atrasos, de todas as carências, de todos os erros que marcaram e 
ainda marcam este processo de unificação, este início de unidade que conseguimos obter 
após séculos e séculos de lutas e guerras, devemo-lo ao Mercado Comum. Se a nossa 
tentativa tivesse fracassado, não se colocaria hoje o problema da nossa unidade política. 
 
Devemos, portanto, reconhecer que, até ao presente, a unidade económica não deixou de 
ter repercussões no domínio político. A mera existência da Comunidade Económica 
representa, por si só, uma força política. Também não podemos subestimar algumas 
implicações políticas decorrentes da adopção de determinadas disposições dos Tratados. 
 
Tal não nos dispensa, contudo, de acrescentar que os resultados políticos, por assim dizer 
indirectos, obtidos até hoje continuam a ser claramente insuficientes. Perante este 



crescimento enorme e contínuo da Comunidade no plano económico, a base da unidade 
política tem-se tornado cada vez mais estreita, cada vez mais ténue, cada vez mais frágil.  
 
Já referi que a unidade económica foi considerada desde o início como um instrumento 
que deveria servir a unidade política. É o que revelam as disposições essencialmente 
políticas contidas nos Tratados: as disposições relativas ao Parlamento Europeu, à 
Universidade Europeia, à sede única, à autonomia financeira e orçamental da 
Comunidade, à política comercial comum, à evolução dos mecanismos do aparelho 
institucional. 
 
Nada teria impedido que a aceleração do processo de unificação económica fosse 
acompanhada por uma aceleração correspondente do processo de unificação política. 
Infelizmente, não foi assim. No plano propriamente político, a Comunidade não registou 
qualquer progresso sério. A desproporção entre as suas dimensões económicas e as suas 
dimensões políticas está na origem do grave e sério desequilíbrio actual. 
 
Ouve-se dizer, frequentemente, que a unidade económica europeia é já um facto 
irreversível, um facto do qual não se pode voltar atrás. 
 
Esta ideia deixa-nos totalmente perplexos. Não é exacto que o processo de unificação 
económica esteja ao abrigo de riscos de decadência e destruição. Basta recordar o que se 
passou em Janeiro de 1962, quando a passagem à segunda etapa do período transitório do 
Mercado Comum foi marcada por diferendos de tal modo graves e dramáticos que se 
chegou a recear que o seu desaparecimento estivesse iminente. Estes diferendos, como é 
sabido, foram sobretudo de ordem política. Houve depois a experiência do mês de Janeiro 
do ano seguinte, quando as negociações para a entrada da Grã-Bretanha no Mercado 
Comum foram interrompidas, mais uma vez por razões unicamente políticas. Daqui 
resultou uma crise que afectou todo o processo de integração e, apesar das aparências, 
esta crise continua, de facto, a perturbar e a paralisar a vida e a política da Comunidade. 
Recordemos, por fim, os dramáticos diferendos surgidos em torno da Política Agrícola 
Comum, de que ainda há poucas semanas tivemos novas manifestações, antes de se poder 
chegar às decisões sobre o preço único dos cereais. 
 
Enquanto faltar o cimento da unidade política, a economia integrada continuará sujeita à 
orientação e às directivas das políticas nacionais. Na melhor das hipóteses, a Comunidade 
Europeia continuará a viver, ou, como já foi profetizado, a vegetar com grande 
dificuldade, agarrando-se às posições adquiridas e tentando não deixar que lhe arranquem 
os resultados obtidos, sem energia, sem vitalidade, sem acutilância. Nestas condições, é 
fatal que o domínio dos que detêm as alavancas técnicas do Mercado Comum, o domínio 
dos tecnocratas que temos o direito de recear, se reforce e amplie. É fatal que, embora em 
maior escala e a um nível mais elevado, se reproduza a situação própria das economias 
nacionais, autárcicas e feudais, encavilhadas sobre si próprias, sem vigor e sem fôlego. 
 
E eis-nos de volta ao primeiro princípio fundamental a que fiz alusão há pouco, o que 
inspirou a concepção do Mercado Comum como a via capaz de nos conduzir à unidade 
política. É ilusório pensar que poderemos atingir este objectivo passivamente, deixando 



que os acontecimentos venham até nós. Pelo contrário, é absolutamente necessário 
empreender uma acção de carácter político, impulsionada por uma vontade política 
linear, clara e decidida. Todos os actuais responsáveis dos governos da Europa se dizem 
de acordo sobre este ponto e também o Parlamento Europeu se pronunciou claramente e 
por diversas vezes a este respeito. 
 
Todos concordaram, em numerosas ocasiões, sobre a necessidade de construir a Europa 
política. Mas, se arredarmos o véu das declarações puramente formais, se formos ao 
fundo do pensamento das personalidades que hoje estão à frente dos assuntos europeus, 
dar-nos-emos conta de que, na realidade, existem posições e juízos políticos nitidamente 
divergentes quanto ao modo e ao calendário mais convenientes para a construção de uma 
Europa politicamente unificada. De um lado, encontramos aqueles que pretendem apenas 
uma Europa extrinsecamente unida, deixando o máximo de poderes aos países que a 
compõem; os outros, pelo contrário, desejam uma Europa intrinsecamente unida, 
deixando um mínimo de poderes aos diferentes países.  
 
Creio que, mesmo que reservemos para a sessão de Março uma discussão mais 
aprofundada e mais detalhada destes problemas, importa no entanto, desde já, dar a nossa 
opinião sobre determinados princípios fundamentais sobre os quais incide este diferendo. 
Confederação Europeia ou Federação dos Estados Unidos da Europa? Para qual dos dois 
objectivos é preciso tender? Qual é o objectivo final que nos propomos atingir? 
 
Não se trata de uma questão marginal. Trata-se de uma divergência de fundo, tanto do 
ponto de vista jurídico como político. Os juristas ensinam-nos que a diferença entre 
federação e confederação "incide no princípio da soberania". A federação é uma união de 
Estados aos quais se sobrepõe um novo Estado, que resulta da transferência e da fusão de 
uma parte dos poderes pertencentes aos vários Estados federados, mas dotado de poderes 
soberanos autónomos. Pelo contrário, a confederação é uma simples reunião de Estados. 
Não conduz ao aparecimento de um novo poder, mas à simples justaposição, à soma dos 
diferentes poderes dos diferentes Estados, conservando cada um deles intacta a sua 
própria soberania. Se estudarmos a história, aprenderemos que as confederações nunca 
foram vitais nem fecundas e que nunca foram capazes de aguentar o choque de forças 
adversas, quer vindas do interior, quer do exterior. 
 
Se agora analisarmos a confederação e a federação numa perspectiva política, dar-nos-
emos conta de que a primeira é resultado de uma "convergência contingente de interesses 
entre os Estados independentes e soberanos, entre os quais um Estado ou grupo de 
Estados ocupa uma posição de hegemonia em relação aos outros", e que a segunda, e só 
ela, realiza a igualdade efectiva entre os Estados que a compõem e está em condições de 
prosseguir uma política que seja, ao mesmo tempo, a expressão das políticas dos vários 
Estados membros e a expressão do poder federal superior. Por conseguinte, enquanto a 
federação se apresenta com um conteúdo e características essencialmente democráticas, o 
mesmo não se pode dizer da confederação. 
 
Os partidários da tese da confederação referem-se muitas vezes à realidade presente dos 
Estados nacionais. Chamam a atenção para o facto de a trama histórica da Europa actual 



ser ainda tecida com os fios dos Estado nacionais. Isto é ficar pelas aparências e não ir à 
essência das coisas; é recusar olhar para além do limitado horizonte do momento. Todos 
os Estados nacionais estão em decadência, pela simples razão de que a função histórica 
que esteve na origem da sua formação e desenvolvimento está a desaparecer aos poucos. 
A vida política e económica não pode estar hoje limitada aos espaços reduzidos dos 
territórios nacionais, tem cada vez mais necessidade de se estender aos grandes espaços 
continentais. 
 
E não é tudo. Defendendo a Europa unida, defendemos, acima de tudo, uma Europa unida 
no plano espiritual e ético, ainda mais do que no político, uma Europa inteiramente 
governada por instituições liberais e democráticas, uma Europa capaz de crescer e se 
alargar progressivamente, passando das suas fronteiras actuais para as de toda a Europa 
livre, até ao limite extremo das fronteiras erguidas no desprezo do direito, pelas forças 
adversas; uma Europa sempre aberta, portanto, àqueles que aspirem a fazer parte dela, 
aceitando os seus princípios constitutivos. Mas a nossa concepção não fica por aí. Esta 
Europa, reunindo todos os países livres que dela fazem parte, deverá conservar os mais 
sólidos laços com os Estados Unidos da América, na vasta Comunidade dos povos do 
Ocidente livre. A grande Europa livre que acabamos de delinear está destinada a 
representar o segundo pilar desta Comunidade, partilhando com os Estados Unidos da 
América, que até hoje constituíram o único pilar, todos os direitos, todas as obrigações e 
todas as responsabilidades, em verdadeiro pé de igualdade. 
 
Este é, por conseguinte, o nosso itinerário ideal e político. Se optássemos por aderir à tese 
da confederação, o itinerário seria interrompido. Esta Europa seria unida apenas de forma 
parcial, fictícia e contingente. Chegaríamos necessariamente a uma Europa na qual se 
formaria, talvez mesmo de acordo com as intenções de alguns daqueles que a propõem e 
a desejam, um grupo de países dominantes – os mais fortes e mais ricos – e um grupo de 
países dominados – os menos fortes e menos ricos. Esta Europa permaneceria encerrada 
nas suas fronteiras actuais e a Grã-Bretanha, tal como outros países que dela ainda não 
fazem parte, teriam poucas ou nenhumas possibilidades de lhe aceder. Por último, seria 
necessariamente uma Europa em oposição aos Estados Unidos da América. 
 
A meu ver, este é o nó da questão. A Europa confederal desejaria tornar-se a terceira 
força à dimensão continental entre as duas grandes potências que hoje se enfrentam e às 
quais ela pretenderia igualmente opor-se. 
 
É justamente por causa deste papel que essa Europa pretenderia atribuir-se que 
manifestamos abertamente o nosso desacordo, porque consideramos que a pequena 
Europa de hoje e a grande Europa de amanhã, tal como a desejamos, não devem ser 
consideradas como um fim em si, mas como marcos de um processo único cujo estádio 
final coincidirá com o aparecimento de uma forma de solidariedade mais vasta e mais 
completa dos povos do Ocidente livre e cristão. 
 
Não se trata de uma visão utópica, mas de um projecto político que corresponde 
perfeitamente às grandes linhas directrizes da política americana. 
 



A classe dirigente americana sempre encarou a unidade europeia com a maior simpatia e 
o mais vivo interesse. Basta lembrar que o primeiro embrião da unidade europeia se 
formou em torno do Plano Marshall. Basta recordar as declarações de eminentes 
personalidades da vida pública americana depois do fim da guerra. A célebre afirmação 
de Dean Acheson, segundo a qual "a Europa teria atraído a América pela sua unidade, 
mas tê-la-ia repelido pela sua desunião" é particularmente representativa da atitude 
adoptada pela política americana em relação ao processo de unificação europeia. Mas a 
criação e o prodigioso desenvolvimento do Mercado Comum vieram colocar à América, 
em termos urgentes, o problema da definição das suas relações com a Europa, já não sob 
a forma tradicional, mas sob a forma de uma unidade intrínseca e permanente, que se 
estende, em simultâneo, aos sectores económico e político. 
 
As bases desta nova política de interdependência entre os Estados Unidos da América e a 
Europa unida foram lançadas em 1962. É a política que tem o nome do falecido 
Presidente Kennedy. Em 4 de Julho de 1964, por ocasião do 186º aniversário da 
Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele pronunciou o famoso discurso,  
justamente chamado "da interdependência", que é, sem dúvida alguma, um dos maiores, 
mais nobres e mais corajosos discursos de política externa da história. "A edificação da 
associação atlântica - declarou Kennedy - não poderá fazer-se sem custo e sem esforço! 
Mas quero dizer, neste local e nesta Dia da Independência, que os Estados Unidos estarão 
prontos para qualquer Declaração de Interdependência, que estaremos prontos para 
discutir com uma Europa unida os modos e os meios que permitam constituir uma 
autêntica associação atlântica, uma associação, vantajosa para ambas as partes, entre a 
nova União que se está a formar na Europa e a velha União americana fundada há pouco 
menos de dois séculos". 
 
Para materializar este grande e generoso projecto, cujas premissas começaram por ser 
espirituais e éticas antes de serem políticas, a criação de uma unidade europeia real e não 
ilusória, era e é preciso que a criação dos Estados Unidos da Europa se coloque como 
condição prévia e irredutível.  
 
É evidente que a esta concepção se opõe a de uma Europa confederal, que represente a 
terceira força da política mundial. Se, por infelicidade, ela prevalecer, a "linha Kennedy" 
fracassará, as forças isolacionistas americanas recuperar o vigor e a Europa continuará 
confinada ao seu isolamento, ao seu prestígio vão e inútil. 
 
Mas, se é preciso rejeitar a concepção da Europa confederal, há que rejeitar também a 
tese daqueles que gostariam que a Comunidade Europeia se abstivesse de tomar qualquer 
iniciativa, fosse ela qual fosse, até ao momento em que a situação política e histórica lhe 
permitisse retomar a sua marcha para uma unidade maior e mais completa. É necessário e 
urgente fazer qualquer coisa, mesmo se prudente e tímida, para iniciar a construção de 
uma união política europeia. Não se pode esperar mais tempo sem comprometer o 
processo de unificação em curso e sem tornar vãos todos os esforços desenvolvidos até 
agora, contra tantas dificuldades. Já no Congresso de Paris de 1900 se pensava que a 
construção dos Estados Unidos da Europa se faria progressivamente. Já nessa altura se 
propunha uma colaboração entre Estados soberanos, para permitir aos povos 



"habituarem-se a trabalhar em conjunto". As formas de colaboração política previstas em 
diferentes iniciativas e propostas parecem positivas, mas com uma condição: não devem 
implicar a regressão do processo de unificação do plano da integração para o plano da 
colaboração, e é necessária a aplicação integral das disposições políticas dos Tratados.  
Esta é a tese que defendo há anos e na qual não tenho deixado de insistir em todas as 
oportunidades, nomeadamente desde a crise de Janeiro de 1963, e muito especialmente 
durante o período em que fui Presidente do Parlamento Europeu. 
 
Não se vê por que razão devam ser aplicadas apenas as disposições económicas dos 
Tratados, ficando as disposições políticas como letra morta. 
 
A meu ver, a falta de aplicação destas disposições é a causa do imobilismo da 
Comunidade no plano político. A Comunidade tem-se desenvolvido de forma anormal, 
em relação às previsões e à vontade dos autores dos Tratados de Roma. Enquanto o seu 
ritmo de crescimento económico chegou mesmo a ultrapassar as previsões, no plano 
político, permanece no ponto inicial. Tornou-se um organismo desajeitado, que ameaça a 
todo o momento cair por terra sob os golpes das adversidades que o atingem 
periodicamente. Um desenvolvimento harmonioso e simultâneo nos planos político e 
económico constituiria, pelo contrário, uma garantia de estabilidade e de solidez do 
processo de integração e, sobretudo, favoreceria a sua rápida evolução para o objectivo 
final. 
 
É por isso que considero que a condição essencial a respeitar para impedir a regressão do 
processo de unificação, do plano da integração para o da simples colaboração entre 
Estados soberanos, é a aplicação correcta de todas as disposições dos Tratados em vigor, 
incluindo aquelas que têm um conteúdo exclusivamente político. 
 
Que quer dizer, exactamente, "aplicar as disposições eminentemente políticas dos 
Tratados"? 
 
Significa também, e mesmo em primeiro lugar, que se deve proceder à fusão dos 
executivos comunitários, como primeiro passo para a fusão destas mesmas Comunidades. 
 
Mas aplicar as disposições políticas significa igualmente atribuir, finalmente, uma sede à 
Comunidade e não permitir novos atrasos na criação da Universidade Europeia. Estes 
dois elementos, a sede comunitária e a Universidade, poderão parecer secundários, mas 
de facto não o são, porque se revestem também de uma grande importância política. A 
reunião das instituições comunitárias numa sede única e a abertura, após uma longa 
espera, das portas da Universidade Europeia traduziriam a expressão da vontade autêntica 
de união dos povos europeus e seriam o símbolo da convergência de todos os nossos 
esforços para atingir os objectivos da unificação. 
 
A aplicação precisa dos Tratados significa, portanto, e sobretudo, a modificação do actual 
sistema de eleição do Parlamento Europeu. Digo "sobretudo" porque, quando tivermos 
ganho a batalha pela Assembleia, teremos dado um grande salto em frente na via da 
unidade política. A Assembleia Parlamentar Europeia foi concebida como o órgão motor 



da actividade política, como o próprio coração da Comunidade Europeia. Ela deveria ter 
insuflado na acção comunitária o impulso directo da vontade dos povos europeus. 
Sempre me senti honrado por me ter batido com todas as minhas forças, por modestas 
que sejam, ao longo das etapas tormentosas e arrasantes da redacção dos Tratados, pela 
criação de um verdadeiro Parlamento Europeu. 
 
Como era absolutamente impossível conseguir de imediato que o Parlamento fosse eleito 
por sufrágio universal directo, propus insistentemente a fixação de uma data precisa antes 
da qual o sistema de eleição indirecta fosse substituído pelo sistema, mais democrático, 
da eleição directa, que corresponde melhor às exigências da evolução política da 
Comunidade. A minha proposta não foi ouvida. O compromisso a que então se chegou 
consistiu em inserir o parágrafo por força do qual a Assembleia tem poderes para elaborar 
projectos relativos à eleição dos seus próprios membros pelo sistema do sufrágio 
universal directo. Mas o projecto, concluído em Junho de 1960 pela Assembleia 
Parlamentar Europeia, ainda não chegou sequer a ser considerado pelas instituições 
comunitárias competentes. 
 
Todavia, o aspecto político do problema do Parlamento Europeu não consiste unicamente 
no modo de eleição, ainda que, incontestavelmente, só o sufrágio universal directo, como 
de resto salientou, a seu tempo, a senhora deputada de Staël, seja capaz de ligar 
estreitamente os povos europeus às suas instituições comunitárias. Está fora de dúvida 
que, enquanto não estiver assegurada a participação directa da população na vida da 
Comunidade Europeia, esta permanecerá privada do seu principal suporte. Um segundo 
aspecto político é o das competências do Parlamento Europeu. No estado actual das 
coisas, estas competências estão confinadas a limites tão modestos e estreitos que não lhe 
permitem sequer desempenhar as funções de qualquer verdadeiro Parlamento. Algumas 
matérias que interessam à Comunidade encontram-se actualmente subtraídas a qualquer 
controlo político, uma vez que desapareceu a competência dos parlamentos nacionais, 
sem ter sido substituída pela do Parlamento Europeu. Produziu-se, assim, aquilo que 
muitas vezes tem sido denunciado, aqui e lá fora: o aparecimento de autoridades 
incontroláveis e incontroladas e portanto incompatíveis com as instituições democráticas 
e liberais e com as próprias características de um Estado de direito.  
 
Há dois anos, falando na qualidade de Presidente desta Assembleia, tive ocasião de 
deplorar e denunciar o facto de as instituições executivas poderem tomar decisões 
fundamentais em matérias extremamente importantes, como, por exemplo, a Política 
Agrícola Comum, sem que o Parlamento Europeu, tal como os parlamentos nacionais, 
tenham a possibilidade de as controlar e criticar. 
 
Pessoalmente, estou convencido de que a mudança do sistema de eleição dos membros da 
Assembleia e o exercício efectivo, por estes últimos, de todos os poderes que lhes 
incumbem, contribuiria para estimular vigorosamente o processo de unificação política. É 
claro que não subestimo as dificuldades que encontraremos neste domínio. Mas é 
chegado o momento de escolhermos: ou bem que rejeitamos, e apagamos tudo o que foi 
feito durante estes sete anos, ou bem que aceitamos o conjunto dos ideais e das razões da 
política de construção europeia, com todas as consequências daí decorrentes. 



 
Meus caros colegas, encontramo-nos neste momento perante a necessidade de fazer uma 
opção definitiva. Não podemos subtrair-nos a ela nem adiá-la por mais tempo. São os 
governos dos nossos seis países que devem fazer esta opção histórica, encarando de 
frente a gravidade do momento actual, sobre o qual pairam tantas nuvens, e tendo como 
objectivo os interesses de todos os homens que vivem nesta parte do nosso continente. 
 
Que o espectáculo da Europa actual os ajude, os estimule e os encoraje a cumprirem o 
seu dever. Enquanto os governos estão tolhidos pela dúvida e pelas hesitações e tardam 
em pôr-se de acordo sobre a via que os conduzirá à sua unidade real, a Europa vai-se 
construindo nas pequenas e grandes coisas: na teia cerrada dos interesses comuns que se 
entrecruzam, se juntam e se fundem; na multiplicidade de iniciativas dedicadas aos temas 
e aos problemas que interessam, não apenas a este ou àquele país, mas praticamente a 
toda a Europa; no intercâmbio cultural e turístico, traduzido em multidões de jovens que 
percorrem em todos os sentidos o chão deste velho continente e, a pouco e pouco, tomam 
consciência da sua unidade e que, em grande número, assistem e dedicam grande 
interesse aos trabalhos da nossa Assembleia.  
 
É assim que a mensagem da unidade europeia se transmite, por formas visíveis e 
invisíveis, alcançando e conquistando um número cada vez maior de espíritos que 
acreditam na unidade europeia, homens e mulheres aos quais assenta tão bem o nome de 
cidadãos da Europa.  
 
É isto que pode e deve incitar-nos a prosseguir a nossa marcha, com crescente energia, é 
isto que enche os nossos corações de fé e esperança no advento da nova Europa unida: 
uma Europa que assegure o bem-estar e o futuro dos seus filhos, uma Europa capaz de 
fazer valer a sua vontade entre as potências responsáveis do mundo, ao serviço da 
liberdade, da paz e da justiça. 
 
 



A Comunidade e os poderes do Parlamento Europeu 
 

Discurso pronunciado em 25 de Março de 1965 
 
Na sua alocução da passada segunda-feira, Vossa Excelência recordou que vai fazer em 
Maio quinze anos que o senhor Robert Schuman pronunciou a declaração que está na 
origem da criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Permitam-me recordar 
aqui que, algumas semanas mais tarde, celebraremos um outro aniversário: o décimo da 
Conferência de Messina, na qual se conseguiu chegar a um acordo e lançar as bases dos 
Tratados que, em 1957, foram assinados no Capitólio, em Roma.  
 
Ora, um dos princípios essenciais que presidiram à Conferência de Messina, e para o qual 
já tive ocasião de chamar a atenção desta Assembleia, mas que desejo salientar uma vez 
mais, é que a construção económica não era nem mais nem menos do que o meio, o 
instrumento que deveria conduzir a Europa à sua unificação política. 
 
Tendo em conta este elemento, parece-me completamente impossível considerar o actual 
desenvolvimento como um facto exclusivamente económico, como, infelizmente, se 
infere do discurso, aliás notável, que o Presidente dos Conselhos de Ministros pronunciou 
esta manhã. ”Será impossível, mais tarde, fazer progredir o desenvolvimento económico 
da Europa, sem que se tenha procedido à sua unificação política”. Estas palavras não são 
minhas, mas do General de Gaulle, Presidente da República Francesa. E penso que ele 
tem toda a razão, enquanto que o senhor Dehousse a não tem, quando afirma que já 
ultrapassámos o ”ponto de não-retorno”. Não existe ponto de não-retorno neste processo 
e nada nele é irreversível. 
 
Limitando a construção da Europa apenas ao domínio económico, condenamo-la 
inevitavelmente a desmoronar-se, como o gigante com pés de barro. Até ao passado mês 
de Dezembro, vimos numerosos exemplos das dificuldades resultantes da falta de um 
poder político centralizado, de um poder político comunitário que possa permitir-nos 
vencer as crises que, periodicamente, afectam a nossa Comunidade. 
 
É por este motivo que depositamos muitas esperanças na Conferência que se irá realizar 
em Veneza, em 10 de Maio próximo. Lamentamos vivamente que o senhor Couve de 
Murville, que se despojou da sua qualidade de ministro dos Negócios Estrangeiros 
francês para usar da palavra na qualidade de Presidente dos Conselhos de Ministros, nada 
tenha dito que pudesse reanimar a nossa esperança e aumentar a nossa confiança. Há 
alguns dias, pudemos ler no jornal francês Le Monde, geralmente bem informado, que o 
Governo francês era, precisamente, o único que ainda não acedera à iniciativa do 
Governo italiano de organizar a Conferência de Maio. Teríamos recebido com prazer e 
gratidão uma palavra de conforto pronunciada pelo Presidente dos Conselhos de 
Ministros, na sua qualidade de ministro dos Negócios Estrangeiros de França. 
 
Nesta minha intervenção, limitar-me-ei a tecer algumas considerações sobre os poderes 
do Parlamento, para respeitar os limites definidos pelo Presidente do nosso Parlamento. 
 



O senhor Couve de Murville disse-nos esta manhã que algumas das propostas dos 
governos dos países membros da Comunidade já foram adoptadas, não o tendo sido 
outras por não terem obtido unanimidade. A este respeito, gostaríamos muito de saber 
quais foram as propostas aceites e que partes dos projectos apresentados pelos governos 
italiano, belga, neerlandês e alemão foram adoptados pelos Conselhos de Ministros. Isto é 
tanto mais necessário porquanto, no discurso que pronunciou perante o Conselho de 
Ministros de 1 de Dezembro último, e que foi amplamente distribuído nas quatro línguas, 
o senhor Luns, ministro dos Negócios Estrangeiros neerlandês, nos deu conhecimento de 
que, até ao momento, o Conselho de Ministros não quis aceitar as propostas formuladas e 
se limitou a encarregar o Comité dos Representantes Permanentes de estudar o problema. 
O senhor Luns censurou os seus colegas por se oporem a um aumento dos poderes do 
Parlamento, invocando o curioso pretexto de este ainda não ser eleito por sufrágio 
universal directo e, ao mesmo tempo, se oporem também a que seja eleito por sufrágio 
universal directo, por não estar dotado de poderes suficientes. O senhor Luns mostrou 
assim o círculo vicioso em que estamos encerrados e de que temos de escapar a todo o 
custo. 
 
Terão as coisas mudado desde o dia 1 de Dezembro? Parece que não, porque há alguns 
dias, depois de visitar o general de Gaulle, o Presidente do nosso Parlamento, senhor 
Duvieusart, declarou à imprensa que defendera, mas em vão, a causa do Parlamento 
Europeu nos seus contactos com o Presidente da República Francesa e com os ministros 
do Governo francês. 
 
O que mais me preocupa, não é tanto que se recusem a aumentar os poderes do 
Parlamento em relação ao previsto nos Tratados de Roma, mas sim o facto de 
pretenderem reduzi-los. Tal não pode ser unicamente imputado - e nisto estou de acordo 
com o senhor Vendroux - ao Governo francês, que não merece ser considerado como o 
único mau da fita da Comunidade Europeia. Todos os governos dos países membros - 
tenhamos a coragem de o reconhecer - sempre foram unânimes em pretender reduzir os 
poderes do Parlamento Europeu consagrados nos Tratados de Roma. Basta lembrar, por 
exemplo, que determinadas questões processuais não requerem unanimidade e, segundo 
os Tratados, são decididas por maioria simples. No entanto, não se chega a obter a 
maioria simples para satisfazer os desiderata do Parlamento Europeu. 
 
Quanto à acção legislativa, será verdade que, nos termos dos Tratados de Roma, o 
Parlamento é um órgão consultivo, de acordo com a definição que os Conselhos de 
Ministros se obstinam em atribuir-lhe? Também não. Os Tratados de Roma confiaram o 
poder legislativo a um triunvirato em estreita colaboração: a Comissão, com o seu direito 
de iniciativa, o Parlamento, com o seu direito de consulta, e o Conselho, com o seu 
direito de decisão. Estes três elementos são indispensáveis para que possa existir uma 
acção legislativa. Aliás, basta pensar na composição do Parlamento, no carácter público 
dos seus debates e das suas deliberações, para se perceber que não pode ser considerado 
um órgão meramente consultivo. 
 
Que se passa então, na realidade? Esta manhã, o Presidente em exercício enunciou-nos os 
numerosos regulamentos aprovados pelo Conselho de Ministros. Trata-se de 



regulamentos importantes, que representam verdadeiras leis imediatamente aplicáveis em 
todos os países da Comunidade, em matérias de grande importância (regras de 
concorrência, livre circulação da mão-de-obra, preços dos cereais, etc.). Bem entendido, 
o Conselho de Ministros solicitou frequentemente o parecer do Parlamento antes de 
analisar a proposta da Comissão e, em seguida, iniciou conversações directas com esta, a 
fim de lhe pedir alterações ao texto original. Foi assim que, em alguns dos casos que 
acabo de citar, a proposta aprovada em definitivo pelo Conselho de Ministros veio a ser 
completamente diferente da que fora previamente submetida ao parecer do Parlamento. 
 
Não nego que, quando se trate de questões secundárias, o Conselho possa introduzir 
alterações a uma proposta já analisada pelo Parlamento. Porém, se a proposta for 
profundamente alterada, não será dever do Conselho pedir de novo o parecer da 
Assembleia? O triunvirato de que falei não perderá um dos seus elementos essenciais se 
este parecer não for solicitado? Terá havido desacordo a este respeito no Conselho de 
Ministros, ou deveremos pensar que os ministros dos seis países membros estiveram 
sempre de acordo em adoptar um procedimento que atenta contra os direitos do 
Parlamento e que, no fim de contas, nega o que o próprio Tratado de Roma prevê? 
 
Mais importante ainda é a questão relativa ao controlo financeiro e orçamental. 
Compreendo o aborrecimento que deve sentir um Presidente dos Conselhos de Ministros 
por ter de ouvir a mesma coisa várias vezes no mesmo dia. Mesmo assim, permitam-se 
que diga que as declarações feitas por diversos oradores merecem uma reflexão séria. 
Não se pode imaginar um regime democrático em que a política do Executivo não esteja 
sujeita a qualquer forma de controlo financeiro. 
 
A verdade é que os parlamentos nacionais perderam esse controlo, que ainda não foi 
assumido pelo Parlamento Europeu. O senhor Couve de Murville disse-nos que, quando 
se fundirem as Comunidades, se analisará o problema do controlo financeiro, 
nomeadamente no que se refere ao financiamento da Política Agrícola Comum. Senhor 
Presidente, serão precisos quase três anos para passar da fusão dos Executivos para a das 
Comunidades. Teremos de pensar que, entretanto, as coisas vão continuar a funcionar 
como até agora? 
 
Por último, há o problema da associação de países terceiros, ou seja, da interpretação do 
artigo 238º. Não vou repetir os motivos, que nos parecem evidentes e claros, que 
justificam a interpretação dada pelo Parlamento Europeu e que contrasta com a do 
Conselho. Contudo, recordo que em Outubro de 1963, quando eu era Presidente deste 
Parlamento, tive a honra de escrever uma carta ao Presidente do Conselho de Ministros 
da Comunidade, solicitando-lhe que fossem iniciadas negociações directas sobre a 
interpretação desta regra do Tratado de Roma e que, se essas negociações não chegassem 
a uma conclusão consensual, que fosse solicitada uma interpretação ao Tribunal de 
Justiça das Comunidades. O Presidente em exercício do Conselho de Ministros deslocou-
se aqui, no mês de Novembro seguinte, e assegurou-nos que fizera sua a causa do 
Parlamento perante o Conselho de Ministros. Mas acrescentou que, infelizmente, não 
tinha havido tempo para analisar a minha carta. Ora, já passaram muitos meses desde 



Outubro de 1963 e penso que os Conselhos já tiveram tempo de tomar conhecimento da 
carta do Presidente do Parlamento Europeu e de lhe responder. 
 
Vou terminar, porque há muito que ultrapassei o tempo que me estava atribuído. 
Apoiamos, evidentemente, o apelo lançado pelo senhor Couve de Murville para que os 
parlamentos nacionais ratifiquem o mais rapidamente possível o Tratado que modifica os 
Tratados de Roma, tanto mais que nos damos conta de que a ocasião seria boa para 
avançar com algumas regras de natureza a aumentar os poderes do Parlamento Europeu. 
Lamentamos que não se queira aproveitar esta oportunidade. Pensamos que a fusão 
poderá representar mais um passo para a unidade e esforçar-nos-emos por realizá-la o 
mais depressa possível. 
 
Todavia, para podermos considerar que, apesar da diminuição dos poderes do Parlamento 
Europeu que ela implica, a fusão dos Executivos representa um progresso e não um 
retrocesso, o Conselho de Ministros tem de nos dar alguma garantia. Poderá fazê-lo por 
meio de um protocolo ou, pelo menos, de uma declaração de intenções anexa ao Tratado 
que modifica os Tratados de Roma. 
 
Na conclusão do seu discurso, o senhor Couve de Murville disse-nos esta manhã que os 
progressos realizados no ano passado devem encorajar-nos para o futuro. Estou 
convencido de que não há dúvidas sobre isso. Mas também estou persuadido de que nos 
cabe a nós criar as condições para podermos aproveitar verdadeiramente o encorajamento 
que nos foi prodigalizado pelos progressos do ano passado para vencer os muitos 
obstáculos que nos esperam no nosso caminho. 
 
 



Os poderes orçamentais do Parlamento Europeu  
 

Discurso pronunciado em 11 de Maio de 1965 
 
Antes de mais, gostaria também de transmitir os cumprimentos do Grupo Liberal ao 
senhor deputado Vals pelo excelente relatório que nos apresentou e pela exposição com 
que acaba de o introduzir. 
 
O senhor deputado Vals insistiu – com razão, penso eu - no aspecto político de que se 
reveste a proposta da Comissão da Comunidade Económica Europeia, aspecto ao qual a 
Assembleia deve dedicar uma atenção muito especial. Foi isto que a Comissão Política da 
Assembleia quis sublinhar ao reclamar competência quanto à matéria de fundo nesta 
questão. É certo que não pretendeu fazer objecções nem exprimir a sua decepção pelas 
decisões tomadas pelo Secretariado, e menos ainda pela decisão tomada pelo seu 
eminente Presidente: quis simplesmente realçar o carácter político da questão que se nos 
depara, carácter que implicaria automaticamente que a Comissão dos Assuntos Políticos 
do Parlamento fosse consultada sobre a matéria de fundo. 
 
Com efeito, estamos a falar da aplicação de uma das disposições dos Tratados de Roma 
que foram elaboradas precisamente para permitir ao processo de unificação passar do 
plano exclusivamente económico ao plano mais especificamente político. Talvez 
estejamos em presença da mais importante dessas disposições - entre as quais figuram, 
como se sabe, o estabelecimento da sede única da Comunidade, a criação da 
Universidade Europeia, a eleição da nossa Assembleia por sufrágio universal directo e 
assim sucessivamente -, pelo que é necessário que lhe dediquemos uma atenção especial. 
É por esta razão que não aceitamos a sugestão dos que nos incitam a adiar qualquer 
decisão sobre esta matéria até que seja objecto de um estudo aprofundado, como aliás 
merece. No entanto, estamos em presença de uma disposição de ordem política, que exige 
que a Assembleia tome uma decisão de carácter político, e as decisões políticas não 
podem ser adiadas. Neste ponto, o Grupo Liberal é unânime; considera que a Assembleia, 
esta noite ou no final do presente debate, deverá pronunciar-se de forma clara e explícita 
sobre esta questão. Todos sabemos que a iniciativa da Comissão suscitou críticas, 
reservas e protestos. Ainda esta manhã se pôde ler num jornal de referência de língua 
francesa que, face ao pensamento oficial do Governo francês - e creio citar textualmente 
essa passagem do jornal - a decisão da Comissão tinha contornos de provocação. Não 
sou, evidentemente, nem a título confidencial nem oficial, advogado da Comissão que, 
aliás, sabe muito bem defender-se a si própria. Todavia, gostaria de aproveitar a ocasião 
que se me oferece de usar da palavra a este respeito para me deter um pouco nas críticas, 
nas reservas e nos protestos a que aludi. A Comissão foi acusada de ter excedido o seu 
mandato. Na sua sessão de 15 de Dezembro de 1964, o Conselho de Ministros 
encarregara-a de formular propostas com vista a substituir as contribuições directas dos 
Estados por recursos próprios da Comunidade no respeitante ao financiamento da Política 
Agrícola Comum e, mais precisamente, ao financiamento dos sectores em que o Mercado 
Comum já entrou em vigor. Ora, a Comissão abordou igualmente o problema mais geral 
da substituição das contribuições nacionais por recursos próprios da Comunidade ou, por 
outras palavras, a questão da autonomia financeira e orçamental da Comunidade, tal 



como decorre do artigo 201º do Tratado que institui o Mercado Comum, bem como a 
questão dos poderes do Parlamento. No entanto, eu gostaria de saber se, uma vez 
levantado o problema, não será evidente a necessidade de estudar qual seria o alcance do 
artigo 201º do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia. A Comissão da 
Comunidade poderá dispensar esse estudo? No que se refere às actividades da Comissão, 
o artigo 201º tem carácter regulamentar: enquanto deixa ao Conselho a função de decidir 
quais as disposições cuja adopção poderá recomendar aos Estados-Membros, em 
conformidade com as suas respectivas regras constitucionais, em contrapartida, no que se 
refere à Comissão, o artigo 201º estipula que esta deverá estudar as condições e 
apresentar propostas ao Conselho. O Conselho "poderá", a Comissão "deverá". Estas 
disposições são portanto obrigatórias para a actividade da Comissão e esta não se lhes 
pode subtrair. Desde o momento em que o Conselho a investe do mandato de examinar 
de que forma as contribuições financeiras dos Estados-Membros poderão ser substituídas 
por recursos próprios, é evidente que a Comissão deve apresentar igualmente propostas 
relativas aos aspectos mais genericamente decorrentes do artigo 201º. Alguns objectaram 
que a Comissão apresentara as propostas prematuramente e que, neste momento, bastaria 
apresentar propostas relativas aos sectores nos quais o Mercado Comum já entrou em 
vigor, reservando-se para apresentar outras mais tarde, quando o Mercado Comum for 
instituído nos outros sectores. Na realidade, foi isso que a Comissão fez: não propôs a 
introdução imediata do novo sistema nos sectores onde ainda não existe Mercado 
Comum, o que propôs foi a sua introdução em 1 de Julho de 1967, na ideia, talvez mais 
optimista do que a do Conselho, de que nessa data o Mercado Comum estará em vigor 
em todos os sectores, ou seja, não só nos da economia agrícola, mas também nos da 
economia industrial. 
 
Uma outra crítica suscitada pela Comissão refere-se ao facto de se ter debruçado sobre a 
questão dos poderes do Parlamento e ter apresentado propostas a este respeito. No 
entanto, não estará esta questão dos poderes do Parlamento, necessariamente, ligada à 
aplicação do artigo 201º do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia? 
Não estará na lógica de qualquer democracia que, estando adquirida a autonomia 
económica e financeira da Comunidade, a Assembleia tenha a possibilidade de exercer o 
seu controlo? Poderia a Comissão dispensar-se de o fazer? Poderia fechar os olhos a esta 
realidade? Este problema não tem a ver apenas com a lógica dos Tratados, mas também 
com a lógica das coisas que temos à nossa frente. Poderia a Comissão dispensar-se de ter 
em conta a decisão que a segunda câmara do Parlamento neerlandês aprovou 
recentemente? Deveria enterrar a cabeça na areia para não ser obrigada a ver ou, por 
outras palavras, deveria seguir uma política de avestruz? 
 
A Comissão dividiu as suas propostas em três partes. Em nome do Grupo Liberal, devo 
dizer que consideramos estas três partes inseparáveis. Elas formam um conjunto e uma 
proposta única, ainda que, por razões de clareza, estejam repartidas por três capítulos no 
texto da Comissão. Trata-se de um só todo, absolutamente indivisível, e o Grupo Liberal 
opõe-se a qualquer tentativa de o separar. O financiamento da Política Agrícola Comum 
por meio de recursos próprios, o financiamento de todas as actividades da Comunidade 
por meio de recursos próprios, os poderes do Parlamento – todos estes pontos formam 



apenas um, único e indissolúvel. Simul stabunt, simul cadent: dele não se pode aprovar 
uma parte e rejeitar ou adiar uma outra. 
 
Falando agora a título pessoal, gostaria igualmente de fazer o elogio da prudência 
observada pela Comissão. Deu provas de uma grande sabedoria e de uma grande 
moderação, fazendo propostas escalonadas para uma introdução progressiva do novo 
sistema. Devo dizer (insistindo, no entanto, no facto de se tratar de uma apreciação 
estritamente pessoal) que o Grupo Liberal não é unânime a este respeito. Alguns dos seus 
membros são muito mais intransigentes do que eu. Contudo, parece-me que a moderação 
faz parte do sistema preconizado pelos Tratados de Roma. Estes previram, de facto, que o 
processo de unificação evoluísse progressiva e lentamente, e fixaram um período 
transitório de doze anos, que poderia eventualmente prolongar-se até quinze, 
precisamente para evitar perturbações bruscas na economia dos Estados-Membros e para 
facilitar a implantação de um novo sistema que, evidentemente, altera tudo o que vigorou 
até ao presente. Parece-me portanto que, nas suas propostas, a Comissão segue a lógica 
dos Tratados. Parece-me incontestável que os poderes do Parlamento – que são o tema de 
que temos verdadeiramente de nos ocupar (tema de que já trataram os oradores que me 
precederam e de que tratarão ainda os que se seguirão) – que os poderes do Parlamento, 
dizia, são insuficientes para fazer face às novas obrigações que o esperam no quadro das 
propostas formuladas pela Comissão da Comunidade Económica Europeia. Considero 
que são insuficientes, não só em relação à letra dos Tratados de Roma, mas também em 
relação à interpretação que lhes foi dada. 
 
No que se refere aos poderes do Parlamento, a Comunidade não deu à letra dos Tratados 
a interpretação conveniente e que, a meu ver, se impunha. Neste aspecto, o Conselho de 
Ministros deu provas de uma manifesta má vontade e é preciso que isto seja dito sem 
ambiguidades. Aliás, no discurso que pronunciou em 2 de Dezembro do ano passado 
perante o Conselho de Ministros, um dos mais autorizados dos seus membros, o senhor 
Luns, denunciou esta má vontade, esta interpretação errada dos Tratados de Roma, 
declarando: “Devemos reconhecer com toda a honestidade que, se é verdade que a 
Assembleia foi várias vezes consultada, as suas opiniões quase nunca foram tidas em 
conta”.  
 
Pela sua tendência para ignorar o parecer do Parlamento e para limitar a sua consulta 
apenas ao aspecto formal, o Conselho de Ministros demonstra com evidente clareza a sua 
má vontade, e isto num aspecto essencial para o futuro da Comunidade e o processo da 
sua unificação, o da função legislativa. 
 
O Conselho de Ministros voltou a dar prova da sua má vontade por ocasião da assinatura, 
em Bruxelas, em 8 de Abril, do Tratado relativo à fusão dos Executivos da Comunidade. 
Essa era uma oportunidade por excelência de colocar o problema dos poderes do 
Parlamento, quanto mais não fosse pelo facto de que, ao assinar este Tratado, os 
representantes dos governos sancionaram, na realidade, uma redução dos poderes do 
Parlamento em relação aos que lhe reconheciam os Tratados em vigor. 
 
Com efeito, por modesta que seja, a Comissão de Presidentes que o Tratado de Paris 
encarrega de aprovar o orçamento das instituições comunitárias não representa menos do 



que um órgão através do qual o Parlamento pode exprimir o seu pensamento e, mais 
ainda, participar nas decisões colectivas em matéria orçamental. Ora, esta Comissão 
desaparece por força da fusão dos Executivos. Seria, portanto normal que o Conselho de 
Ministros se preocupasse em substitui-la por outro organismo mais apropriado para 
conferir ao Parlamento uma das suas obrigações mais importantes, a saber, as decisões 
em matéria orçamental. Durante a reunião da Comissão dos Negócios Estrangeiros da 
Câmara de Deputados realizada em Roma, em 31 de Março, o senhor Fanfani, ministro 
dos Negócios Estrangeiros, tinha prometido, a pedido da Comissão (pedido devido a 
iniciativa minha), que, na sessão de 8 de Abril, apoiaria a tese de que era indispensável 
que a assinatura do Tratado fosse acompanhada pela reforma dos poderes do Parlamento. 
Segundo as informações publicadas na imprensa, o senhor Fanfani defendeu 
efectivamente este ponto de vista perante o Conselho de Ministros. Fê-lo de uma forma 
muito moderada, porque se limitou a solicitar que os governos dos seis países façam uma 
declaração de intenção. Se nos lembrarmos de quantas vezes estes governos se 
comprometeram publicamente a estudar em detalhe a grave questão dos poderes do 
Parlamento, não poderemos verdadeiramente compreender que a modesta sugestão do 
ministro italiano dos Negócios Estrangeiros não tenha encontrado qualquer eco. 
 
Procura-se agora explicá-lo, dizendo que os seis governos acordaram remeter tanto a 
análise como a solução deste importante problema para o momento da fusão das 
Comunidades. No meu entender, este é um erro profundo, porque não é possível que, 
durante o longo período que necessariamente decorrerá antes que se chegue à fusão das 
Comunidades, o Parlamento Europeu continue privado de poderes efectivos que lhe 
permitam intervir eficazmente, sequer, no seu principal domínio de acção, um domínio 
característico de qualquer parlamento, ou seja, a elaboração do orçamento das instituições 
comunitárias. 
 
É, portanto, indispensável ampliar de imediato os poderes do Parlamento, para que a 
vontade colectiva possa efectivamente intervir, por intermédio do Parlamento, na 
elaboração do orçamento e na gestão financeira da Comunidade. 
 
Esta questão é inteiramente independente da questão da origem do Parlamento Europeu. 
Todos vós sabeis que lutei sem detença pela eleição por sufrágio universal directo. No 
entanto, como o deputado senhor Vals há pouco recordou, muito apropriadamente, na sua 
intervenção, a questão dos poderes é independente da questão da origem do Parlamento 
Europeu. Na minha opinião, falseou-se deliberadamente o problema misturando estas 
duas questões. Disse-se que não era possível eleger o Parlamento por sufrágio universal 
directo porque ele não dispunha de poderes suficientes; mas declarou-se igualmente que 
não era possível dotar o Parlamento de novos poderes porque não era eleito por sufrágio 
universal directo. Ora, quando eu propus, em Val Duchesse – como pode testemunhar o 
senhor Hallstein, que estava presente – que o Parlamento Europeu fosse imediatamente 
eleito por sufrágio universal directo, e quando a seguir insisti para que, pelo menos, se 
fixasse imediatamente a data na qual esta Assembleia seria eleita por sufrágio universal 
directo, não foi, seguramente, para que ela tivesse mais poderes. Nesse momento, nunca 
nos ocorreu a ideia de ligar as duas questões. Quando defendi, com ardor, que era 
necessário eleger o Parlamento Europeu por sufrágio universal directo, foi unicamente 



porque, na minha opinião, esse era o único meio de fazer participar efectivamente a 
vontade colectiva – por outras palavras, a vontade popular – no processo de edificação da 
Europa. É absurdo imaginar que a Europa possa construir-se, do ponto de vista político, 
por exclusiva vontade dos governantes, por efeito da mera e fria razão de Estado. Duas 
tentativas tinham já fracassado – a Comunidade Política Europeia e a Comunidade 
Europeia de Defesa – precisamente porque a alma popular não interviera a seu favor. Ora, 
a intervenção da alma popular é indispensável a uma edificação política desta dimensão. 
 
Foi por esta razão que considerei que o Parlamento Europeu deveria ser eleito por 
sufrágio universal directo. É por esta razão que tenho constantemente afirmado que esse é 
um dos imperativos mais urgentes da nossa edificação, da edificação política da Europa. 
Porém, deduzir daí que não se poderão atribuir poderes mais alargados ao Parlamento 
enquanto este não for eleito por sufrágio universal directo é uma ideia que, francamente, 
não consigo compreender. Seja qual for a origem do Parlamento, seja ele proveniente de 
uma eleição por sufrágio universal directo ou, como é o caso da Assembleia de que 
fazemos parte, de uma eleição por sufrágio indirecto, é incontestável que ele assenta na 
base democrática do sistema, ou seja, na vontade popular. 
 
É, portanto, evidente que ele tem igualmente o direito de reivindicar os poderes próprios 
de qualquer parlamento que, como o nosso, seja a expressão da vontade popular. 
Permitam-me que acrescente que é estranho que sejam precisamente aqueles que lutaram 
em todos os momentos e com tanta pertinácia – e, devo mesmo dizer, com tanto sucesso - 
contra o aparecimento e a instalação de uma tecnocracia europeia que, ao oporem-se 
obstinadamente a que se dote o Parlamento dos poderes necessários, suscitam 
precisamente a criação, em Bruxelas, de centros tecnocráticos desprovidos de quaisquer 
regras democráticas e que são a negação dos princípios mais elementares do primado do 
direito. 
 
Para chegarmos a este controlo parlamentar efectivo, será verdadeiramente necessário 
rever os Tratados de Roma? Não bastaria que o Conselho de Ministros aprovasse um 
regulamento interno que definisse - em conformidade com o artigo 203º - o procedimento 
a seguir para a aprovação dos orçamentos ou para as intervenções necessárias do 
Parlamento? Não sei. Mas sei que, se o Parlamento insiste em que lhe seja confiada, 
através de uma alteração dos Tratados, a aprovação definitiva das decisões relativas aos 
orçamentos, é porque o Conselho de Ministros não teve, até agora, a vontade política de 
reconhecer que a intervenção parlamentar é indispensável ao processo de aprovação dos 
orçamentos. É por essa razão que nos vemos na obrigação de propor alterações aos 
Tratados de Roma, apesar de estarmos perfeitamente conscientes de todos os 
inconvenientes que daí possam decorrer. 
 
Considero que a iniciativa da Comissão da Comunidade Económica Europeia merece 
igualmente elogio pelo momento em que é tomada. Surge, precisamente, no momento em 
que acaba de fracassar a tentativa de "relançar" a união política da Europa, em que acaba 
de fracassar a proposta do Governo italiano de reunir uma conferência em Veneza. Este 
fracasso causou uma profunda impressão a todos os adeptos convictos da Europa, porque 
mostrou que será ainda necessário deixar passar muito tempo até que verdadeiramente se 



construa a Europa política e económica, isto apesar de todos termos constantemente 
reconhecido - a começar pelo Presidente da República Francesa - que era indispensável 
criar novos instrumentos de união política para consolidar a construção económica em 
curso. "Na realidade, não se pode garantir o desenvolvimento económico da Europa sem 
a sua união política", disse o general de Gaulle. 
 
Porque recusar, então, que se tente encontrar, em Veneza, uma fórmula que permita 
chegar à união política dos povos da Europa? Quando - como se recordam - o senhor 
Couve de Murville, Presidente em exercício do Conselho de Ministros da Comunidade, 
apresentou a esta Assembleia, em Março, o seu relatório sobre a actividade do Conselho 
no ano transacto, perguntei-lhe se o Governo francês tinha a intenção de apoiar a 
iniciativa italiana relativa à conferência de Veneza, ele respondeu-me que iria, 
precisamente, partir para Roma no dia seguinte para discutir essa questão com o ministro 
italiano dos Negócios Estrangeiros. Na minha candura, julguei poder deduzir destas 
palavras que o senhor Couve de Murville me tinha querido transmitir a disposição 
favorável do Governo francês em relação a àquela iniciativa. No entanto, fiquei 
profundamente decepcionado com a resposta, não conseguindo atribuir a sua forma 
evasiva apenas à reserva diplomática que habitualmente rodeia as declarações dos 
ministros dos Negócio Estrangeiros. Apressei-me, por isso, a procurá-la nas actas dos 
debates parlamentares, onde descobri, para minha grande surpresa, que a resposta 
figurava da forma seguinte, isolada, aliás, da pergunta explícita que eu tivera a honra de 
formular: "Com efeito, devo regressar esta noite a Paris, porque parto amanhã para uma 
curta visita à capital do país de que o senhor Marino é aqui um ilustre representante". 
 
O fracasso da proposta italiana de reunir uma conferência em Veneza não deixou de 
suscitar alguma inquietação, pois parece confirmar uma tendência bem determinada, que 
visa restringir o processo de unificação exclusivamente ao domínio económico. Apesar 
das palavras do general de Gaulle que acabo de citar, parece-me que o Governo francês 
ainda manifesta essa tendência. Trata-se de um erro grave porque, a longo prazo, o 
processo de unificação não poderá prosseguir se se limitar exclusivamente ao plano 
económico. Se não estiver alicerçado em estruturas políticas apropriadas, acabará por 
ruir. Por outro lado, parece-me estranho que, para nos mantermos vivos, tenhamos de 
renunciar ao que é a nossa razão de viver. O processo de unificação em curso tem por 
objectivo final a unidade política da Europa. A unidade económica nunca foi considerada 
como um fim em si, mas como um meio que permitiria chegar à unidade política. 
Impõe-se a verdadeira união dos europeus, porque nenhum Estado nacional está, ou pode 
pretender estar em condições de fazer face, pelos seus próprios meios, aos dramáticos 
problemas que se colocam ao mundo moderno. E estará ainda menos em condições de 
enfrentar os problemas ainda mais graves que, provavelmente, se colocarão amanhã à 
humanidade. É justamente porque os homens estão conscientes disto que o mundo inteiro 
hoje aspira à unidade. As tentativas de unificação não são apanágio do nosso continente. 
Encontramo-las noutras partes do globo, o que prova que os homens se dão conta de que 
só os grandes agrupamentos de povos, só os Estados à escala continental estão em 
condições de resolver os imensos problemas do presente e do futuro. A via da unidade é a 
única que pode assegurar progresso em liberdade, garantir a paz na Terra, realizar o ideal 
da fraternidade entre os homens, este ideal que é o mais antigo e o mais nobre de todos os 



que a Humanidade alguma vez cultivou. É, como se disse com toda a razão, a única via 
que permite juntar à identidade das raças a identidade das almas - a homonoia ou 
concordia. 
 
Ora, os nacionalismos não podem corresponder a este ideal. Bem pelo contrário, opõem-
se ao ideal de fraternidade humana porque, como escreveu de forma tão pertinente 
Benedetto Croce, eles estão constantemente de dentes afiados para se devorarem entre si. 
Foi por esta razão que depositámos tantas esperanças nesse relançamento da união 
política a que se propunha a conferência de Veneza. Por isso pensávamos que, na 
impossibilidade em que estamos de criar novas estruturas políticas que permitam acelerar 
o processo de unificação política, nos deveríamos refugiar no porto seguro que nos 
oferecem os Tratados em vigor, e que contêm todas as disposições necessárias para 
favorecer o progresso do processo de unificação e a sua passagem do plano económico 
para o plano político. 
 
Estamos aqui em presença de uma dessas disposições. Depende de nós as disposições dos 
Tratados existentes serem inteira e correctamente aplicadas, de forma a não trair nem a 
letra nem o espírito dos compromissos que os nossos povos assumiram solenemente ao 
ratificarem os Tratados nos seus respectivos parlamentos. 
 
É por esta razão, portanto, que nos congratulamos com a iniciativa da Comissão da 
Comunidade Europeia, iniciativa à qual damos o nosso pleno apoio. É uma iniciativa 
corajosa: pode-se aprová-la ou rejeitá-la, mas não se pode tergiversar nem iludir a 
questão. Ao responder sim ou não a esta iniciativa, penso que é a edificação da Europa 
que se aceita ou se rejeita. 
 
 



Superar a crise da Comunidade 
 

Discurso pronunciado em 20 de Janeiro de 1966 
 
Os dias 17 e 18 de Janeiro foram perspectivados por algumas pessoas como os dias da 
verdade. Isso queria dizer que iriam dar lugar a uma troca de impressões franca e aberta 
no seio do Conselho de Ministros da Comunidade, permitindo que todos pusessem as 
cartas na mesa: teria sido o que os ingleses chamam um showdown. Os factos vieram, 
infelizmente, mostrar que estas previsões estavam erradas, porque o que se passou no 
Luxemburgo, em 17 e 18 de Janeiro, foi uma negociação entre a França, por um lado, e 
os outros cinco governos, por outro, e é bem sabido que, em negociações, a verdade 
nunca aparece à luz do dia. Aliás, Platão reconhecia aos governos o direito de não 
dizerem a verdade, se isso servisse para enganar o inimigo ou para esconder qualquer 
coisa da opinião pública no interesse do Estado. Mas nós, que não temos funções 
governamentais, temos o privilégio de poder dizer toda a verdade. Podemos exprimir aqui 
claramente o nosso pensamento, pôr a nossa alma a nu, tanto mais que somos a isso 
encorajados pela bem conhecida cortesia do senhor Pierre Werner, que tenho o prazer de 
ver neste hemiciclo ao lado dos seus dois colegas da Bélgica e dos Países Baixos, unidos 
por uma espécie de solidariedade "beneluxiana", que me parece ser um belo exemplo e 
um auspicioso augúrio para a nossa Comunidade. 
 
Falando em nome do grupo dos liberais e afins, começo por felicitar sinceramente todos 
os governos dos países membros da Comunidade pelos manifestos esforços que 
desenvolveram, num espírito sincero de conciliação, para superar as dificuldades criadas 
pela grave crise de 30 de Junho e para reconduzir a Comunidade Europeia ao bom 
caminho. Digo todos os governos, o que significa que não pretendo excluir a França deste 
elogio. Constatam-se elementos positivos na atitude francesa. É preciso reconhecê-lo 
honestamente e dá-lo a conhecer. 
 
Um destes elementos positivos foi, no meu entender, o facto de ter aceite a reunião 
extraordinária do Conselho de Ministros, a fim de encontrar os meios de superar as 
presentes dificuldades. E há outro: o facto de estar a aplicar, desde 1 de Janeiro, as 
reduções tarifárias previstas pelos Tratados. O terceiro foi a decisão de aceitar, quando 
chegar o momento, a tarifa externa comum. 
 
Creio, portanto, que podemos fazer este elogio a todos os governos dos países membros 
da Comunidade, ainda que a nossa inquietação não se tenha dissipado. A inquietação 
subsiste, apesar do que ouvimos aqui esta manhã, e menos pelo que foi dito do que pelo 
que foi omitido. 
 
Deste ponto de vista, o discurso do senhor Werner foi muito eloquente, apesar da sua 
grande prudência, que - eu comprometi-me a dizer a verdade - não hesitarei em qualificar 
de reticência. 
 
As nossas preocupações devem-se, sobretudo, a dois factores. Não referirei o calendário, 
que, sem dúvida, não passa de uma pequena "gaffe". Limitar-me-ei a dois aspectos 



essenciais, a saber: os pedidos franceses em relação ao papel da Comissão da CEE e a 
regra da maioria qualificada nas deliberações do Conselho. 
 
No que se refere à Comissão, temos a impressão, depois do que lemos nos jornais (e que, 
aliás, não foi desmentido), de que deve constituir uma espécie de mediador nas 
divergências entre a França e os seus cinco outros parceiros. 
 
Talvez alguns dos inconvenientes que se deploraram sejam fundados; talvez alguns dos 
membros da Comissão tenham efectivamente quebrado essa reserva indispensável que os 
deveria impedir de formular publicamente críticas a um dos governos dos países 
membros; talvez se possa qualificar como incorrecta essa atitude. Porém, quando se fala 
de correcção, é preciso dizer que ela não pode ser de sentido único, deve ser 
necessariamente recíproca, e os membros da Comissão da CEE têm, também eles, o 
direito de pedir e de exigir que os governos sejam respeitadores das suas pessoas e do seu 
papel, da mesma forma como os governos podem, justificadamente, esperar respeito por 
parte da Comissão e dos seus membros. 
 
Seja como for, se é esse o motivo que levou a analisar o problema da Comissão da CEE, 
parece-me que, de facto, há uma desproporção entre causas e efeitos. Teria sido mais 
justo, mais lógico, que tivesse havido uma explicação franca entre o Conselho de 
Ministros e a Comissão da CEE. Mas pretender julgar a Comissão na sua ausência, 
recusando-lhe o direito de se defender é - permitam-me que o diga - uma enormidade. 
 
A este respeito, gostaria de perguntar aos Presidentes dos Conselhos de Ministros se é ou 
não verdade que se procurou gerar uma espécie de instabilidade permanente nas funções 
de Presidente da Comissão da CEE, instabilidade permanente que, evidentemente, não 
serviria o funcionamento da Comunidade e que suscita espanto, sobretudo se essa 
instabilidade emana daquele que se tem feito arauto da estabilidade das funções públicas. 
A segunda pergunta é a seguinte: é ou não verdade que foi pedida a renovação integral da 
Comissão da CEE, a substituição de todos os seus membros? Devo dizer que o 
Parlamento teve, por diversas vezes, ocasião de sublinhar os méritos extraordinários da 
Comissão da CEE que, pela sua competência, o seu espírito de iniciativa e o seu 
dinamismo, está na origem deste prodigioso desenvolvimento do Mercado Comum, que 
despertou a atenção e suscitou a admiração do mundo inteiro. Estes homens, o senhor 
Hallstein e os seus colaboradores, que têm sido bem dignos da Europa, não podem agora 
ser assim humilhados. 
 
Mas permitam-me que diga com franqueza que o que mais nos preocupa é que, 
aproveitando esta ocasião, para não dizer este pretexto, se pretenda modificar o papel da 
Comissão da CEE ou, dito de outro modo, se queira transformá-la de instituição política 
em instituição técnica. 
 
A Comissão da CEE é uma instituição política da Comunidade – o Tratado é formal neste 
ponto – uma vez que é responsável perante o Parlamento Europeu, o qual, através de 
procedimentos apropriados, pode automaticamente provocar a sua demissão, com a 
aprovação de uma moção de censura. Assim, nos próprios termos do Tratado, é uma 



instituição política e não técnica. Não se pode portanto conceber que o Conselho de 
Ministros pretenda, sem sequer recorrer ao procedimento previsto para a revisão do 
Tratado, alterar deliberadamente o papel da Comissão. O seu papel não lhe é atribuído 
por decisões do Conselho de Ministros, mas exclusivamente pelo Tratado de Roma. 
 
A outra questão a este respeito que nos preocupa é a seguinte. Vamos supor que era 
possível alterar o papel da Comissão, transformá-la numa instituição técnica. Quem seria 
responsável perante o Parlamento Europeu? Se os membros da Comissão se tornassem 
funcionários da Comunidade, não poderia pretender-se, acho eu, que fossem responsáveis 
perante o Parlamento Europeu. Não conheço exemplos de países democráticos em que os 
funcionários sejam pessoalmente responsáveis perante o Parlamento. A responsabilidade 
política incumbe, sempre e em toda a parte, ao governo. O Conselho de Ministros, que 
pretende ser a única instituição política da Comunidade, está disposto a assumir as suas 
responsabilidades perante este Parlamento, a apresentar-se perante este Parlamento e, 
eventualmente, a sofrer os efeitos da nossa moção de censura? Isto é, evidentemente, 
pedir-lhe o impossível.  
 
Só resta então uma solução - e é a que nos preocupa -, a saber, que através de uma 
reorganização da Comissão, se acabe por retirar ao Parlamento Europeu esta prerrogativa, 
prevista nos Tratados de Roma: a de exercer um controlo político sobre a actividade do 
Executivo. 
 
Passemos a outro tema, o da maioria qualificada nas deliberações do Conselho de 
Ministros. A este respeito, gostaria de exprimir, com toda a serenidade, uma opinião 
pessoal. Penso que a regra da maioria qualificada, na prática, nunca será aplicada nas 
deliberações do Conselho de Ministros. Será sempre aplicada a regra do compromisso, 
como é normal. Não é concebível que um Estado seja colocado em minoria pelos outros. 
Hodic mihi cras tibi, hoje por mim, amanhã por ti: hoje pela França, amanhã pela 
Alemanha, depois pela Itália. Acontecerá necessariamente o que habitualmente acontece 
no Conselho Federal da Suíça, onde a Constituição prevê a regra de maioria nas decisões, 
mas onde, na realidade, nunca se decide por maioria, pois as decisões são sempre 
tomadas por unanimidade, com base num compromisso.  
 
Importa acrescentar, porém, que não se pode admitir a supressão da regra da maioria 
qualificada, prevista pelo Tratado. A regra deve existir porque está lá para dissuadir 
alguém que pretendesse, com o seu veto, impedir a aplicação de determinadas regras ou 
entravar o regular desenvolvimento do processo de unificação em curso. Importa que esta 
regra exista para advertir de que não é possível, por meio de um simples veto, impedir 
que se avance. É essa a função essencial desta regra: uma arma de dissuasão, de que 
ninguém tenciona servir-se, mas que todos desejam ter à disposição para dissuadir 
eventuais agressores.  
 
Mas, sobretudo, não seria uma enormidade pretender suprimir esta regra por meio 
daquilo a que se chamou, impropriamente, a meu ver, um gentleman's agreement? Mas 
como? Pretende-se, através de um subterfúgio, quase subrepticiamente, alterar o Tratado 
de Roma, evitando o incómodo do processo parlamentar, para impedir uma discussão no 



quadro da ratificação pelos parlamentos nacionais. Seria uma coisa incrível e intolerável. 
Permitam-me que diga, sem querer ofender ninguém, que poderia ser um agreement, mas 
seguramente não um gentlemen's agreement. 
 
Por isso, fizeram muito bem aqueles que se opuseram a esta pretensão do Governo 
francês, se é verdade que tal proposta foi feita; fizeram bem os que lutaram (e quero 
felicitar especialmente o senhor Spaak, aqui presente), com tanta inteligência, ardor e 
espírito inventivo para encontrar fórmulas que pudessem eventualmente satisfazer o 
Governo francês, sem no entanto pôr em causa o Tratado de Roma. 
 
Os três pontos do plano dito "plano Spaak" (conhecemo-lo por este nome porque foi 
assim apresentado pela imprensa) contêm, na minha opinião, alguns elementos positivos. 
No que se refere ao primeiro ponto: nulla questio. É inadmissível que se possa pretender 
modificar por maioria o que, anteriormente, foi aprovado por unanimidade: seria 
verdadeiramente uma grande incorrecção, e penso que ninguém deseja semelhante coisa. 
Por conseguinte, pode-se, se se quiser, dar esta garantia ao Governo francês. Sobre o 
segundo ponto, também não levantarei objecções: algumas medidas poderiam ter sido 
decididas por unanimidade em 1965 e não o foram por causa da crise. Isto ficou a dever-
se à "greve" do Governo francês. A longa experiência que já adquirimos ensina-nos que, 
nas greves dos serviços públicos, as sanções previstas na lei nunca são aplicadas. Não 
vejo razão, portanto, para que se apliquem desta vez sanções que consistiriam, 
precisamente, numa votação por maioria sobre questões que deveriam ter sido decididas 
por unanimidade em 1965. 
 
Quanto ao terceiro ponto, partilho algumas das preocupações do orador que me precedeu. 
Este sistema das três leituras perturba o equilíbrio previsto pelo Tratado de Roma para o 
processo legislativo. A actividade normativa da Comunidade deve, segundo o Tratado, ter 
um triplo fundamento, deve ser fruto da conjugação de três elementos, todos eles 
indispensáveis: a Comissão, que faz a proposta, o Parlamento, que exprime um parecer, e 
o Conselho de Ministros, que decide. Ora, se, como sempre aconteceu e deve acontecer, o 
parecer do Parlamento é solicitado antes de a proposta da Comissão ser apresentada ao 
Conselho, é claro que, quando posteriormente a Comissão é convidada pelo Conselho a 
alterar a sua proposta para a segunda leitura e, depois ainda, para a terceira, o parecer 
dado pelo Parlamento perde todo o seu significado. Esse parecer continua a referir-se à 
proposta inicial e não pode referir-se nem à segunda nem à terceira proposta. Faço então 
esta pergunta ao Presidente do Conselho de Ministros: será demais pedir que, se se 
adoptar este processo, o Parlamento Europeu seja consultado em cada leitura, antes da 
apresentação de cada proposta ao Conselho de Ministros? Bem sei que aconteceu, por 
vezes, e que ainda acontece que, quando a Comissão altera a sua proposta na sequência 
de discussões no seio do Conselho, o Parlamento não é consultado sobre a última versão. 
Deplorámos e deploramos este procedimento, que consideramos contrário ao espírito do 
Tratado de Roma. Institucionalizar tal prática seria trair o espírito e a letra do Tratado. 
 
Parece-me que o Parlamento foi o grande ausente destas duas jornadas luxemburguesas. 
Podemos regozijar-nos por ninguém ter proposto que nos fossem aplicadas sanções ou 
punições, mas lamentamos que, tanto quanto sabemos, nenhum dos membros do 



Conselho tenha assumido a defesa do papel, das prerrogativas e dos poderes do 
Parlamento Europeu. 
 
Espero que, em reuniões ulteriores, os ministros aqui presentes tenham ocasião de 
considerar a minha observação e tomar a defesa do Parlamento Europeu. 
 
Estamos conscientes da gravidade da crise que a Europa atravessa e que afecta a nossa 
Comunidade e conhecemos os efeitos nocivos que a crise já produziu. É mais 
especialmente para a Comunidade da Energia Atómica que vai a nossa simpatia; nada 
tendo a ver com o problema da Política Agrícola Comum e não tendo a sua Comissão 
sido objecto de críticas, foi ela que mais sofreu com a crise de 30 de Junho. Diga-se entre 
parênteses, que essa parece-me ser a prova mais flagrante de que a ausência de acordo 
sobre a Política Agrícola Comum não foi mais do que a oportunidade - não quero dizer o 
pretexto - para uma crise cujas raízes, na realidade, são mais profundas e mais graves.  
 
Actualmente, a situação é tal que a Comunidade Europeia da Energia Atómica, não 
podendo aplicar ao seu orçamento de investigação o sistema de duodécimos provisórios 
em vigor para os outros orçamentos, encontra-se impossibilitada de fazer face aos seus 
compromissos. Tem obrigações que não pode cumprir, e parece-me que este problema 
deveria ser levado com urgência à consideração do Conselho de Ministros, e que este o 
deveria remediar. 
 
Estamos conscientes da gravidade desta crise e consideramos que é preciso tudo fazer, 
analisar todas as ideias e imaginar todas as soluções para chegar a um acordo, a fim de 
que, dentro deste espírito de conciliação que nos parece ter-se manifestado por parte de 
todos os governos dos países membros da Comunidade, se encontre uma fórmula que 
permita reconduzir a Comunidade ao bom caminho. 
 
Acredito que os vossos esforços, senhores representantes do Conselho de Ministros, irão 
encontrar o mais caloroso apoio de todo o Parlamento Europeu, na condição, todavia, de 
que se permaneça fiel aos princípios consagrados nos Tratados de Roma. 
 
Não duvidamos da vossa firmeza. Por várias vezes a haveis recordado. Estamos seguros 
de que procurareis respeitar os compromissos que assumistes. Mas não podemos esquecer 
que a estrutura dos Tratados de Roma é a única garantia de que o objectivo final do 
processo de unificação não será traído. É, portanto, necessário salvaguardar esta estrutura 
o mais rigorosamente possível.  
 
Receamos que, ao procurar ansiosamente uma solução para a grave crise que afecta este 
processo, se acabe por ceder à tentação de modificar de facto o que se acha justo não 
modificar de jure. 
 
Por conseguinte, nem concessões nem fraquezas: é este o apelo solene que o Parlamento 
Europeu vos dirige neste momento, senhores representantes do Conselho de Ministros. 
Perseverança, paciência e boa vontade são as qualidades que se impõem. Na vossa árdua 
tarefa, que vos sirvam de conforto, de apoio e de encorajamento as palavras de Guilherme 



d'Orange: "Não é necessário esperar para empreender, não é necessário ter sucesso para 
perseverar". 
 
 



A investigação científica europeia 
 

Discurso pronunciado em 30 de Junho de 1966 
 
Permita-me que comece por agradecer calorosamente as felicitações que Vossa 
Excelência teve a amabilidade de me endereçar, fazendo-se igualmente intérprete de 
todos os nossos colegas, por ocasião da minha recente nomeação para o cargo de Reitor 
da Universidade de Roma. A este respeito, faço questão de vos assegurar que, apesar da 
responsabilidade, da importância e do peso destas novas funções, que vêm juntar-se às 
minhas já consideráveis actividades, não deixarei de continuar a prestar a minha modesta 
contribuição para a edificação da Europa, o nosso ideal comum. 
 
Muito tempo decorreu desde 28 de Abril, e tendo a questão que levantei perdido muito da 
sua actualidade, eu estava disposto a retirá-la, tanto mais que, numa carta muito cortês, 
que desejo mais uma vez agradecer, o senhor Chatenet me fez saber que nessa entrevista 
exprimira apenas opiniões pessoais. É lamentável que isso não tenha sido claramente dito 
no texto publicado pelo jornal parisiense e que o Presidente Chatenet tenha sido vítima de 
uma dessas contrariedades tão frequentes na vida dos homens públicos. Penso que 
ninguém, entre nós, ousaria atirar-lhe a primeira pedra.   
 
Eu teria, portanto, renunciado de boa vontade a esta questão, se não tivesse pensado que a 
entrevista do Presidente Chatenet poderia ser, de facto, uma ocasião para trocarmos 
reflexões úteis e poderia, por conseguinte, dar lugar a um debate construtivo e útil para a 
realização dos objectivos que nos propomos. É ou não verdade que a experiência do 
Euratom foi decepcionante e estéril? É evidente que o senhor Chatenet não pensa isso, 
uma vez que concorda com os pontos de vista expressos há pouco, em nome da Comissão 
Executiva, pelo senhor Vice-Presidente Carelli. 
 
Pela nossa parte, apreciámos, sobretudo, a experiência realizada. Foram criados quatro 
importantes centros de investigação; foi dado um contributo notável ao progresso da 
ciência no domínio da física nuclear e, o que é ainda mais importante, foi preparado o 
advento da era industrial da energia atómica. Esse foi o principal objectivo atribuído à 
Euratom pelo Tratado de Roma, ou seja, criar as condições que permitam a utilização 
industrial, o desenvolvimento de uma poderosa indústria nuclear. São estes, exactamente, 
os termos do Tratado de Roma. Este objectivo foi atingido: com efeito, não nos foi dito 
que se poderá, a breve prazo e graças à investigação efectuada, produzir uma energia 
eléctrica a custos competitivos em relação às outras fontes de energia? 
 
Os dados fornecidos pelo relatório do Executivo, e que o senhor Carelli agora comentou, 
trazem novos elementos para justificar o juízo favorável que fazemos da obra realizada 
pela Comissão da Euratom. Mas o que não deixa de ser mais preocupante na entrevista do 
Presidente Chatenet é o ponto de vista que ele exprime sobre a utilidade dos Tratados de 
Roma para a construção da Europa. Sim, é inquietante que o Presidente da Comissão do 
Euratom tenha demonstrado falta de confiança no instrumento que são os Tratados de 
Roma para a construção da Europa, no plano económico e político. 
 



Quando o senhor Chatenet fala de fazer a Europa “à la carte”, quando cita o exemplo dos 
reactores rápidos que interessam principalmente à França, à Grã-Bretanha  e à Alemanha, 
e que deverá ser objecto de um acordo entre estes três países, sem prejuízo da conclusão 
de outros acordos com outros países em sectores diferentes, parece-me, em substância, 
que tende a fazer do processo de integração iniciado pelos Tratados de Roma um 
processo de colaboração industrial entre Estados soberanos. Ora, isto é contrário aos 
princípios enunciados pelos Tratados de Roma, e todos nós, que estamos investidos em 
funções representativas ou executivas no seio das instituições previstas por estes 
Tratados, todos nós, dizia, temos o dever de inspirar aos outros confiança, e não 
desconfiança. Por felicidade, a entrevista do senhor Chatenet contém uma nota optimista 
que convém sublinhar, porque considera que, se a experiência da Euratom é 
decepcionante, ela é igualmente rica de possibilidades para o futuro. Foi o que ele quis 
dizer quando, na sua entrevista, recomendou que “não se deitasse fora o bebé com a água 
do banho”. 
 
Creio que é sobretudo a este aspecto que devemos dar atenção, num momento em que a 
fusão dos Executivos das três Comunidades suscita desalento, preocupação e receios 
entre centenas de investigadores que dependem da Comunidade Europeia da Energia 
Atómica.  
 
O que irá acontecer, não apenas à situação pessoal de cada um deles, mas também à obra 
que desenvolveram até aqui e à qual estão muito ligados? Temos o dever de tranquilizar 
os investigadores e de o fazer o mais depressa possível. 
 
A Euratom constitui um precioso instrumento para a coordenação e o desenvolvimento da 
investigação em todos os domínios da ciência, da investigação científica em geral. E, em 
meu entender, é significativo que, quase ao mesmo tempo em que surgia a entrevista do 
senhor Chatenet no Figaro, o grupo dos liberais e afins tenha decidido apresentar uma 
proposta de resolução que é actualmente objecto de discussões nas comissões 
competentes, resolução tendente à transformação da Comunidade Europeia da Energia 
Atómica numa verdadeira comunidade da investigação científica, a fim de lhe confiar a 
tarefa de aplicar a política científica comum que é absolutamente indispensável à vida e 
ao progresso da nossa Europa. 
 
Todos sabeis melhor do que eu como a situação actual da investigação científica nos 
países da Comunidade Europeia está atrasada em relação a outros países, o que é motivo 
de preocupação. Segundo os números já publicados, enquanto nos Estados Unidos se 
gastaram 93 dólares por habitante na investigação científica, na Grã-Bretanha gastaram-
se apenas 33 e, no conjunto dos países da Comunidade, somente 17. Para um milhão de 
investigadores empregados em 1963 na União Soviética e um milhão e trezentos mil nos 
Estados Unidos, havia apenas quinhentos mil, no mesmo ano, na Comunidade Europeia. 
E não é tudo. No mesmo ano, 1963, tivemos uma emigração de investigadores 
verdadeiramente impressionante, uma vez que 2.232 foram para os Estados Unidos, 
abandonando os países membros da Comunidade, onde não encontravam incentivos 
suficientes para o exercício das suas actividades nem condições de trabalho aliciantes. 
Poderíamos citar ainda outros números que revelam a dimensão do atraso da investigação 



científica na Europa Ocidental, o continente que foi, outrora, a única fonte de progresso 
científico do mundo. A ciência evolui a um ritmo vertiginoso, em progressão geométrica, 
e os americanos já calculam que, em 1975, a sua produção industrial terá 40% de 
produtos hoje ainda desconhecidos e cuja existência nem sequer se imagina. A situação 
da Europa Ocidental é verdadeiramente dramática, e por isso temos de nos esforçar por 
remediar a nossa insuficiência o mais rapidamente possível, por dar um impulso 
verdadeiramente eficaz à investigação científica nos nossos seis países. Por isso é 
absolutamente indispensável criar o instrumento de uma política científica comum. É 
preciso confiar esta tarefa à Euratom, é preciso que a Euratom se torne a Comunidade da 
Investigação Científica. 
 
Foi com este objectivo que apresentámos a nossa proposta de resolução, e é esta a 
conclusão positiva que, a meu ver, pode ser retirada deste debate a que a entrevista do 
Presidente Chatenet ao Figaro deu ocasião. Em suma, não só pensamos que não devemos 
renegar a experiência, que não consideramos nem decepcionante nem estéril mas, pelo 
contrário, a devemos considerar rica e de resultados prometedores; mas também 
pensamos que nos devemos aplicar a fundo em valorizar os instrumentos que nos são 
oferecidos pelo Tratado de Roma para a construção de uma Europa integrada, tanto no 
plano económico como no político. 
 
No final deste debate, o grupo dos liberais e afins, com base no artigo 46º do Regimento, 
apresentará uma proposta de resolução com pedido de votação imediata. Esta proposta de 
resolução – que, julgo, colherá a aprovação unânime desta Assembleia, porque traduz 
exactamente o sentimento profundo de todos os seus membros, seja qual for o grupo 
político a que pertençam – insere-se na linha da proposta apresentada recentemente pelo 
grupo dos liberais e afins e está actualmente em estudo nas comissões interessadas, mas 
é, ainda assim, bastante diferente, não reproduzindo exactamente o mesmo conteúdo, 
pelo que a sua aprovação em nada prejudicará o tratamento que poderão dar à outra 
proposta de resolução as comissões competentes e, em seguida, esta Assembleia, no mês 
de Outubro, altura em de deveremos abordar, de forma coerente e profunda, a discussão 
da política científica comum. 
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