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Introdução 
 
O século XXI coloca novos desafios, como a globalização, a segurança energética, a luta contra 
o aquecimento global, a imigração, o combate ao terrorismo, mas abre igualmente novas 
perspectivas. A sociedade europeia possui a criatividade e as capacidades necessárias para 
enfrentar esses desafios. No entanto, para preservar e consolidar estes valores, a Europa tem de 
se adaptar e de se preparar para a mudança. Tem também de se dotar de meios para traduzir as 
suas intenções em realidades. 
 
Os Estados-Membros não podem enfrentar sozinhos os desafios tanto actuais como futuros: 
estes só podem ser abordados eficazmente de uma forma colectiva, e os instrumentos para o 
fazer serão finalmente criados. Eis a missão da União Europeia (UE) e a razão pela qual ela tem 
de dispor de bons Tratados, de boas instituições e de bons métodos de trabalho. 
 
As instituições e os métodos de trabalho devem beneficiar de um processo decisório 
simplificado, adaptado às rápidas mutações do mundo actual. Devem também ser democráticas, 
pois a sociedade europeia moderna possui uma expectativa muito elevada em matéria de 
legitimidade, transparência e responsabilidade. A legitimidade do projecto europeu deve ter por 
fundamento não só as suas acções, mas também a sua maneira de funcionar. 
 
Embora tenha sido ratificado na maioria dos Estados-Membros, o Tratado Constitucional não 
conseguiu colher a unanimidade. O período de reflexão que se lhe seguiu serviu contudo de 
trampolim à União para formular novas pistas possíveis. 
 
Perante o malogro do processo de ratificação do Tratado Constitucional, era urgente reformar o 
modo de funcionamento da Europa. 
 
Foram ultrapassadas diversas etapas conducentes a uma solução institucional, como o quadro 
adoptado pelo Conselho Europeu de Junho de 2006, a Declaração de Berlim de Março de 2007 
ou ainda o acordo global de Junho de 2007 sobre os elementos a reformar. Paralelamente, a UE 
confirmou aos cidadãos europeus que estava determinada a reformar as suas políticas, tanto em 
matéria de crescimento económico como de criação de empregos, energia, imigração, alterações 
climáticas e inovação.  
 
Na sequência de um período de consultas políticas, o Conselho Europeu de Junho de 2007 
decidiu convocar uma conferência intergovernamental (CIG) em Julho deste mesmo ano. Para o 
efeito, foi estabelecido um mandato preciso, a fim de definir os diferentes elementos a reformar. 
A CIG terá assim como missão adoptar o texto de um Tratado destinado a reforçar a eficácia e a 
legitimidade democrática da União alargada e a melhorar a coerência da sua acção externa. 
 
A presente nota descreve o percurso realizado até ao novo Tratado e analisa o seu impacto nas 
políticas sociais e de coesão. Debruça-se igualmente sobre as reacções e os contributos dos 
principais actores, instituições europeias e representantes da sociedade civil: Parlamento, 
Comissão, Banco Central Europeu, Comité das Regiões, Confederação Europeia de Sindicatos, 
para citar apenas alguns.  
 
Por fim, faz o balanço do tipo de ratificações previstas na sequência da aprovação do texto 
definitivo. 
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1.  O percurso até à CIG 
 
O contributo do Parlamento Europeu para o Conselho Europeu de 21 e 22 de Junho de 2007 foi 
apresentado sob a forma de um relatório de Elmar Brok1 e Enrique Barón Crespo2 sobre "O 
roteiro para o processo constitucional da UE". Este documento foi aprovado por uma larga 
maioria em 7 de Junho de 2007. 
 
A principal mensagem do relatório é que o Parlamento Europeu se oporá a qualquer projecto de 
novo Tratado que não melhore a democracia, a transparência e os direitos dos cidadãos. Os 
deputados reafirmaram o seu apoio ao conteúdo e à essência do Tratado Constitucional que 
querem salvaguardar. Deste modo, o Parlamento Europeu insistiu, nomeadamente, em que todos 
os princípios de base sejam preservados, incluindo a dupla natureza da União – união de Estados 
e de cidadãos – a primazia do direito comunitário, a nova tipologia dos actos e dos 
procedimentos, a hierarquia das normas e a personalidade jurídica da UE. Os deputados 
exigiram igualmente a manutenção da Carta dos Direitos Fundamentais e do seu carácter 
juridicamente vinculativo.  
 
O Parlamento pede, por outro lado, que o futuro Tratado tenha em consideração as "questões 
essenciais" que foram suscitadas durante o período de reflexão e que clarifique outras questões 
já abordadas no Tratado Constitucional, tais como a luta contra as alterações climáticas, a 
solidariedade europeia no domínio da energia, uma política de migração coerente, o modelo 
social europeu no contexto das alterações demográficas e da globalização, a luta contra o 
terrorismo, o diálogo entre as civilizações, mecanismos comuns eficazes de coordenação das 
políticas económicas na zona euro (preservando simultaneamente o papel do Banco Central 
Europeu em matéria de política monetária, em conformidade com os Tratados), os critérios e 
procedimentos de adesão à União.  
 
Além disso, os deputados lembraram que o Parlamento Europeu, "sendo a única Instituição da 
União Europeia directamente eleita pelas cidadãs e pelos cidadãos”, deve ser plenamente 
associado aos trabalhos da CIG a todos os níveis "e em maior medida que na CIG de 
2003-2004". 
 
Esta mensagem foi reforçada pelo apelo conjunto do Parlamento Europeu e dos parlamentos 
nacionais dos 27 Estados-Membros UE que estiveram reunidos em Bruxelas em 12 de Junho de 
2007 a fim de exigirem que o Conselho Europeu de 21 e 22 de Junho sobre o futuro Tratado da 
UE preserve a essência do Tratado Constitucional. Por ocasião desta terceira conferência 
parlamentar conjunta intitulada "O futuro da Europa: juntos… mas como?", os deputados 
nacionais dos Estados-Membros insistiram igualmente no respeito da subsidiariedade e da 
proporcionalidade e defenderam um papel de controlo mais importante dos parlamentos 
nacionais no processo legislativo comunitário, sem todavia exigirem mais do que já estava 
previsto no projecto de Tratado Constitucional. 
 
1.1.  As decisões tomadas no Conselho Europeu  
 
As negociações que antecederam o Conselho Europeu de 21 e 22 de Junho de 2007 foram 
longas e difíceis, mas chegou-se por fim - a muito custo - a um acordo sobre a convocação e o 
mandato da CIG encarregada de finalizar e adoptar o novo Tratado da UE. Tensões de rara 

                                                 
1 Membro do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus. 
2 Membro do Grupo Socialista no Parlamento Europeu. 
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intensidade marcaram as negociações com a Polónia sobre a questão da dupla maioria. Todos os 
participantes tiveram de fazer concessões, mas a Presidência alemã (liderada pela Chanceler 
Angela Merkel) conseguiu arrancar os debates do marasmo em que se encontravam e abrir o 
caminho para um novo Tratado destinado a reforçar a eficácia de UE. 
 
O Conselho Europeu reconheceu que, após dois anos de incerteza relativamente ao processo de 
reforma dos Tratados, era chegado o momento de resolver esta questão para que se pudesse 
avançar. Entretanto, o período de reflexão tinha permitido conduzir um amplo debate público e 
contribuído para preparar o terreno com vista a uma solução. 
 
Nesse sentido, o Conselho Europeu convidou a futura Presidência (portuguesa) a convocar uma 
CIG antes do final do mês de Julho de 2007, logo que os requisitos jurídicos estivessem 
cumpridos. 
 
1.2.  A convocação e o desenrolar dos trabalhos da CIG 
 
A CIG deverá conduzir os trabalhos em conformidade com o mandato fixado pelo Conselho 
Europeu. Teve início em 23 de Julho de 2007 e deverá adoptar o Tratado Reformador da UE 
muito provavelmente por ocasião do Conselho informal de 18 e 19 de Outubro de 2007 em 
Lisboa, ou para todos os efeitos antes do final de 2007, a fim de deixar tempo suficiente para 
que o Tratado que daí resultará seja ratificado antes das eleições para o Parlamento Europeu de 
Junho de 2009.  
 
A CIG desenrolar-se-á sob a autoridade global dos Chefes de Estado ou de Governo, assistidos 
por membros do Conselho "Assuntos Gerais e Relações Externas". O representante da Comissão 
participará nos trabalhos da Conferência. O Parlamento Europeu, com três representantes 
(Elmar Brok3, Enrique Barón Crespo4 e Andrew Duff5), será estreita e concretamente associado 
aos trabalhos da Conferência. O Presidente do Parlamento Europeu, Hans-Gert Pöttering, poderá 
assistir às reuniões da CIG a nível dos Chefes de Estado e de Governo. O Secretariado-Geral do 
Conselho assegurará o secretariado da conferência. 
 
É aos peritos jurídicos (dois por delegação) que caberá elaborar o projecto de texto. Esses 
mesmos peritos encontrar-se-ão em seguida com regularidade a partir da última semana do mês 
de Agosto a fim de reverem mais detalhadamente o texto antes de uma discussão a ter lugar na 
reunião informal dita "Gymnich" de 7 e 8 de Setembro de 2007, em Viana do Castelo, Portugal, 
onde os Ministros abordarão os pontos mais difíceis. 
 
Ainda que a parte essencial dos trabalhos da CIG seja conduzida por um grupo de juristas, a 
Presidência portuguesa deseja no entanto conferir um carácter aberto e transparente a esta CIG, 
visto tratar-se de um processo cujos destinatários são não apenas os Estados-Membros e as 
instituições, mas também os cidadãos. Por esta razão, todos os documentos da CIG serão 
tornados públicos no sítio Web da Presidência portuguesa: www.eu2007.pt. 
 
1.3.  O mandato da CIG 
 
O Conselho Europeu de Junho de 2007 aprovou um mandato preciso, fruto de um compromisso 
cuidadosamente elaborado, garantindo assim que a CIG terá um carácter mais técnico do que 
                                                 
3 Ver supra. 
4 Ver supra. 
5 Membro do Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa. 
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político e que nenhum pedido suplementar poderá ser feito. Paralelamente a numerosos 
elementos positivos, esse compromisso significa que certas modificações aprovadas por ocasião 
da CIG de 2004 não foram mantidas e que foi concedido um determinado número de 
derrogações a diferentes Estados-Membros. A supressão de um conjunto de elementos, alguns 
dos quais revestindo-se de carácter simbólico (a bandeira, o hino e o lema da UE), assim como 
mudanças que reduzem a legibilidade do texto do Tratado, constituem os elementos necessários 
a um acordo global susceptível de ser aprovado pela totalidade dos Estados-Membros. 
 
Para Angela Merkel, a Cimeira foi um sucesso, não só porque viabilizou um acordo sobre o 
futuro Tratado "que preserva a essência da Constituição Europeia", mas também porque foi 
possível evitar – por pouco – a ruptura que, segundo ela, teria causado uma “perda de 
confiança” e profundas divisões na Europa. 
 
A Presidência portuguesa declarou, pela voz do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros e actual 
Presidente do Conselho da UE, Luís Amado, que a CIG seria conduzida "no estrito respeito do 
mandato recebido", que constitui "a base e o quadro exclusivo dos trabalhos da CIG".  
 
O mandato para a CIG, aprovado por unanimidade, é decididamente muito mais do que um 
mandato. Define com precisão e de forma detalhada o conteúdo do novo Tratado. A leitura 
atenta das “Conclusões da Presidência” permite, portanto, conhecer já o conteúdo do Tratado 
Reformador. Eis os principais elementos do acordo (todos eles aplicáveis a partir da data de 
entrada em vigor do Tratado, isto é, em princípio 2009, com excepção da dupla maioria): 
 
Observações gerais. O futuro Tratado modificará os dois Tratados existentes: o actual Tratado 
da União Europeia (TUE), que manteria a sua actual denominação, e o "Tratado que institui a 
Comunidade Europeia", que passará a ser designado "Tratado sobre o Funcionamento da União" 
(o termo "Comunidade" será substituído em todo o texto pelo termo "União"). Estes dois 
Tratados não terão carácter constitucional. A terminologia a utilizar reflectirá esta mudança: o 
termo "Constituição" não será usado, o "Ministro dos Negócios Estrangeiros da União” será 
designado "Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança" e os termos "lei" e "lei-quadro" serão abandonados em benefício da manutenção dos 
actuais termos "regulamento", "directiva" e "decisão".  

Do mesmo modo, os Tratados modificados não conterão qualquer artigo que mencione os 
símbolos da UE, como a bandeira, o hino ou o lema.  

No que respeita ao primado do direito da UE, a CIG aprovará uma declaração remetendo para a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu. O artigo sobre o primado do direito da União não 
será retomado no TFU, mas a CIG adoptará a seguinte declaração (N° 27) acompanhada do 
parecer do Serviço Jurídico do Conselho:  

"A Conferência lembra que, em conformidade com a jurisprudência constante do Tribunal de 
Justiça da União Europeia, os Tratados e o direito adoptado pela União com base nos Tratados 
primam sobre o direito dos Estados-Membros, nas condições estabelecidas pela referida 
jurisprudência.  
 

Parecer do Serviço Jurídico do Conselho 
de 22 de Junho de 2007 

Resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o primado do direito CE é um princípio 
fundamental do direito comunitário. Segundo o Tribunal, este princípio é inerente à natureza 
específica da Comunidade Europeia. Na altura do primeiro acórdão desta jurisprudência 
estabelecida (Costa contra ENEL, 15 de Julho de 1964, Processo 6/64) não havia menção do 
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primado no Tratado. E hoje continua a não haver. O princípio do primado não irá ser incluído 
no futuro Tratado mas isso não alterará de modo algum a existência do princípio e a 
jurisprudência existente do Tribunal de Justiça". 

Carta dos Direitos Fundamentais. Apesar de o texto integral da Carta não figurar no Tratado, 
a Carta terá um carácter vinculativo em todo o território da UE, salvo no Reino Unido e na 
Polónia. Será, por outro lado, acompanhada de uma declaração unilateral da Polónia (N° 51): 

"A Carta não afecta de modo algum o direito dos Estados-Membros de legislar em matéria de 
moralidade pública e direito da família, bem como de protecção da dignidade humana e 
respeito pela integridade física e moral do ser humano." 

A pedido das delegações daqueles dois países, o Protocolo N° 7 explicita que: 

  a Carta não alarga a capacidade do Tribunal de Justiça Europeu, ou de qualquer 
jurisdição da Polónia ou do Reino Unido, para considerar que as leis ou práticas da 
Polónia ou do Reino Unido são incompatíveis com os direitos, as liberdades e os 
princípios fundamentais da Carta;  

  nenhuma disposição da Carta pode criar direitos possuindo valor jurídico aplicáveis à 
Polónia ou ao Reino Unido, salvo se a Polónia ou o Reino Unido tiverem previsto tais 
direitos na sua legislação nacional.  

  
 sempre que uma disposição da Carta faça referência às leis e práticas nacionais, a 

mesma só será aplicável à Polónia ou ao Reino Unido na medida em que os direitos e 
princípios nela consignados sejam reconhecidos no direito ou nas práticas da Polónia 
ou do Reino Unido 

 
Os peritos jurídicos que estão a preparar a versão definitiva do projecto chegaram finalmente a 
um consenso. Assim, o texto integral da Carta seria publicado no Jornal Oficial da União 
Europeia, com uma referência no Tratado remetendo para essa publicação. A Carta será também 
solenemente proclamada pelos Presidentes das três Instituições (Conselho, Comissão, 
Parlamento Europeu) antes da assinatura do Tratado. As derrogações britânicas e polacas 
respeitantes à aplicação da Carta nos seus territórios serão inscritas nos protocolos. 
 
Disposições relativas às instituições. As mudanças institucionais acordadas na CIG de 2004 
serão em parte integradas no Tratado UE e em parte no Tratado sobre o Funcionamento da UE.  
 
O novo Título III do Tratado da UE fornecerá uma visão de conjunto do sistema institucional e 
retomará as modificações introduzidas no sistema actual, ou seja, nos artigos relativos às 
instituições da UE: ao Parlamento Europeu (nova composição), ao Conselho Europeu 
(transformação numa Instituição, incluindo as modalidades de votação e a criação da função de 
Presidente), ao Conselho (introdução do sistema de votação por dupla maioria e mudanças 
realizadas no sistema de Presidência semestral do Conselho, com a possibilidade de a 
modificar), à Comissão Europeia (nova composição e reforço do papel do seu Presidente), ao 
Ministro dos Negócios Estrangeiros da União (criação da nova função, cuja denominação passa 
a ser a de Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança) 
e ao Tribunal de Justiça da UE. 
 
Alargamento do processo de co-decisão. O recurso acrescido à co-decisão (o número de 
domínios passará de 37 para 86) colocará o Parlamento Europeu e o Conselho em pé de 
igualdade no que respeita a uma grande parte da legislação comunitária. A co-decisão 
aplicar-se-á nomeadamente a determinados domínios-chave, como a liberdade, a segurança e a 
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justiça. O Parlamento será igualmente dotado de novos poderes importantes relacionados com o 
orçamento e os acordos internacionais.  
 
Alargamento da votação por maioria qualificada. A maioria qualificada passará a ser a regra 
para 51 domínios suplementares, entre os quais a cooperação judiciária e policial, a educação e a 
política económica. A unanimidade continuará a ser a regra no que se refere à política externa, à 
segurança social, à fiscalidade e à cultura. A Grã-Bretanha obteve uma derrogação relativamente 
à cooperação judiciária e policial. 
 
Dupla maioria. A solução finalmente adoptada prevê várias fases antes da aplicação pura e 
simples da dupla maioria (55% dos Estados-Membros representando pelo menos 65% da 
população da UE) em 2017:  

  a manutenção das disposições do Tratado de Nice (ponderação de votos) até 31 de 
Outubro de 2014;  

  seguida de um período transitório compreendido entre 1 de Novembro de 2014 e 31 de 
Março de 2017 durante o qual será aplicada a dupla maioria excepto se um 
Estado-Membro solicitar a aplicação das disposições do Tratado de Nice.  

Além disso, até 31 de Março de 2017, qualquer Estado-Membro poderá invocar o "compromisso 
de Ioannina". Este compromisso, adoptado em 1994, permite à Presidência solicitar que um 
texto seja reapreciado caso alguns Estados-Membros pretendam opor-se ao mesmo e o seu 
número se aproximar do limiar da minoria de bloqueio, sem contudo a alcançar. A partir de 1 de 
Abril de 2017 a aplicação da dupla maioria com a possibilidade de invocar o "compromisso de 
Ioannina" será mais fácil do que durante o período transitório. 
 
Presidência permanente. Designação de um Presidente do Conselho Europeu, que presidirá à 
União com um mandato de dois anos e meio renovável uma vez. Esta nova instituição porá fim 
ao sistema de Presidência rotativa. A função de Presidente será incompatível com qualquer outra 
responsabilidade a nível nacional. 
 
Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança. A pedido de diversos 
países (Reino Unido, Países Baixos, República Checa), o título "Ministro Europeu" foi 
suprimido. O futuro "Alto Representante" exercerá as funções até então desempenhadas pelo 
Alto Representante para a Política Externa e de Segurança Comum. (PESC) e pelo Comissário 
europeu responsável pelas Relações Externas. O futuro Alto Representante será Vice-presidente 
da Comissão Europeia e presidirá ao Conselho “Assuntos Gerais”. 
 
Cooperações reforçadas, acção externa, PESC. As disposições relativas às "cooperações 
reforçadas” foram melhoradas e poderão ser lançadas por 9 Estados-Membros mesmo quando o 
seu número tiver ultrapassado 27. Os procedimentos para a entrada de novos participantes serão 
comunitários, salvo nos casos de cooperações reforçadas no domínio da defesa. 
 
Além disso, a CIG adoptará a seguinte declaração (N° 30): "A Conferência salienta que as 
disposições do Tratado da União Europeia que abrangem a Política Externa e de Segurança 
Comum, incluindo a criação do Gabinete do Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e a criação de um Serviço de Acção Externa, não 
afectam as competências dos Estados-Membros, tal como presentemente consagradas, para a 
formulação e condução das respectivas políticas de negócios estrangeiros, nem as suas 
representações em países terceiros ou em organizações internacionais.  
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A Conferência recorda também que as disposições que regem a Política Externa e de 
Segurança Comum não prejudicam o carácter específico da política de defesa e segurança dos 
Estados-Membros. Sublinha que a UE e os Estados-Membros continuarão vinculados pelas 
disposições da Carta das Nações Unidas e, especialmente, pela responsabilidade primordial do 
Conselho de Segurança e dos seus membros pela manutenção da paz e segurança 
internacionais." 
 
Do mesmo modo, será claramente especificado que a PESC está sujeita a regras e 
procedimentos especiais. Será igualmente prevista uma base jurídica especificamente destinada 
à protecção de dados de carácter pessoal no domínio da PESC, nomeadamente no que se refere 
ao tratamento desses dados pelos Estados-Membros quando estes exercem actividades no 
âmbito da PESC ou da PESD, bem como à circulação de tais dados. 
 
Cooperação judiciária. No capítulo sobre a cooperação judiciária em matéria civil, o artigo a 
ela relativo será alterado a fim de atribuir um papel aos parlamentos nacionais no quadro da 
"cláusula passarela" em matéria de direito da família. 
 
Nos capítulos sobre a cooperação judiciária em matéria penal e a cooperação policial, nos 
artigos respeitantes ao reconhecimento mútuo das decisões judiciais, às regras mínimas relativas 
à definição das infracções penais e das sanções, ao Procurador Europeu e à cooperação policial 
será inserido um novo mecanismo que permitirá a certos Estados-Membros avançarem com o 
dossier, permitindo simultaneamente que outros não participem. 
 
Além disso, o campo de aplicação do Protocolo sobre a posição do Reino Unido e da Irlanda 
(1997) será alargado no sentido de incluir, no que respeita ao Reino Unido, e nos mesmos 
termos, os capítulos respeitantes à cooperação judiciária em matéria penal e à cooperação 
policial.  
 
Delimitação de competências. A CIG aprovará uma declaração (N° 28) relativa à delimitação 
de competências, segundo a qual "(...) pertencem aos Estados-Membros as competências não 
atribuídas à União pelos Tratados. Quando os Tratados atribuam à União competência 
partilhada com os Estados-Membros em determinado domínio, os Estados-Membros exercem a 
sua competência na medida em que a União não tenha exercido a sua ou tenha decidido deixar 
de a exercer. Esta última situação ocorre quando as instituições competentes da UE decidem 
revogar um acto legislativo, designadamente para melhor garantir o respeito constante dos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade".  
 
Além disso, será anexado um protocolo (N° 8) sobre as competências partilhadas. Este 
protocolo determinará, nomeadamente, que "(...) quando a União toma medidas num 
determinado domínio, o âmbito desse exercício de competências apenas abrange os elementos 
regidos pelo acto da União em causa, e por conseguinte não abrange o domínio na sua 
totalidade.". 
 
Controlo da subsidiariedade pelos parlamentos nacionais. Os parlamentos nacionais 
disporão de um mecanismo de alerta precoce (reforçado face ao Tratado Constitucional) 
destinado a contestar projectos de legislação europeia que, no seu entendimento, não cumpram o 
princípio da subsidiariedade. O prazo para apresentar um parecer fundamentado sobre esta 
matéria será assim alargado de seis para oito semanas. A Comissão Europeia deverá reanalisar 
todos os projectos impugnados por uma maioria simples dos parlamentos nacionais. A 
Comissão poderá portanto retirar, manter ou alterar a proposta. Se optar por manter a proposta 
impugnada, a Comissão deverá justificar a sua decisão num parecer fundamentado. Este parecer 
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fundamentado, assim como os pareceres fundamentados dos parlamentos nacionais, deverão ser 
transmitidos ao legislador da União para que sejam tidos em conta no quadro do processo 
legislativo.  
 
Será assim desencadeado um processo específico. Antes de chegar à primeira leitura no quadro 
do processo legislativo ordinário, o legislador (o Conselho e o Parlamento) verifica se a 
proposta legislativa é compatível com o princípio da subsidiariedade, tendo em conta, 
nomeadamente, os motivos invocados e partilhados pela maioria dos parlamentos nacionais, 
assim como o parecer fundamentado da Comissão. Se, em virtude de uma maioria de 55% dos 
membros do Conselho ou de uma maioria dos votos expressos no Parlamento Europeu, o 
legislador entender que a proposta não é compatível com o princípio da subsidiariedade, a 
apreciação da proposta legislativa não será prosseguida.  
 
Cláusula de flexibilidade. No artigo respeitante a esta cláusula será aditado um número 
segundo o qual este não pode constituir fundamento para atingir objectivos no âmbito da PESC.  
 
A CIG aprovará igualmente a seguinte declaração (N° 37): "A Conferência salienta, segundo a 
jurisprudência constante do Tribunal de Justiça da União Europeia, que, sendo parte integrante 
de uma ordem institucional baseada no princípio da atribuição de competências, o artigo 308.º 
não pode constituir fundamento para alargar o âmbito de competências da União para além do 
quadro geral resultante do conjunto das disposições dos Tratados e, nomeadamente, das que 
definem as missões e as acções da União. Não pode, em qualquer caso, servir de fundamento à 
adopção de disposições que impliquem, em substância, nas suas consequências, uma alteração 
dos Tratados que escape ao processo previsto por estes para esse efeito." 
 
Serviços de interesse geral. O Protocolo N° 9 relativo a esta questão:  

  reconhece o princípio do acesso universal aos serviços de interesse económico geral 
assim como o seu papel essencial e a "vasta discrição" das autoridades nacionais, 
regionais e locais neste domínio; 

  especifica que os Tratados europeus “em nada afectam a competência dos Estados-
Membros para prestar, encomendar e organizar serviços de interesse geral não 
económicos". Esta precisão vem clarificar um problema considerado como essencial 
para o modelo de sociedade europeu. 

 
Segurança energética. Ao artigo relativo às medidas a tomar em caso de graves dificuldades no 
aprovisionamento de certos produtos será aditada uma referência ao espírito de solidariedade 
entre os Estados-Membros, em particular no que se refere à energia. 
 
Será igualmente aditada uma nova alínea relativa à promoção da interconexão das redes de 
energia. 
 
Alterações climáticas. Será introduzida uma nova referência à necessidade especial de 
combater as alterações climáticas através de medidas implementadas à escala internacional. 
 
Disposições finais. A União Europeia será dotada de uma personalidade jurídica, mas neste 
tocante a CIG adoptará a seguinte declaração (N° 32): "A Conferência confirma que o facto de a 
União Europeia ser dotada de personalidade jurídica não a autorizará de forma alguma a 
legislar ou deliberar para além das competências que lhe são conferidas pelos 
Estados-Membros nos Tratados Conferência confirma que o facto de a União Europeia ser 

PE 397.235 8



O Tratado Reformador e o seu impacto nas Políticas Estruturais e de Coesão 

dotada de personalidade jurídica não a autorizará de forma alguma a legislar ou agir para 
além das competências que lhe são atribuídas pelos Estados-Membros nos Tratados". 
 
Serão inseridos artigos sobre a saída voluntária de um Estado-Membro e sobre o processo de 
revisão.  
 
Ao artigo respeitante aos critérios de elegibilidade e ao processo de adesão à União, a referência 
aos princípios será substituída por uma referência aos valores da União, e nele se incluirá um 
compromisso em promover esses valores, uma obrigação de informar o Parlamento Europeu e 
os parlamentos nacionais sobre qualquer pedido de adesão à União, bem como uma referência a 
que sejam tidos em conta os critérios de elegibilidade acordados pelo Conselho Europeu. 
 
 
2. Impacto do Tratado Reformador sobre as Políticas 
Estruturais e de Coesão 
 
A entrada em vigor do Tratado Reformador constituirá a mudança mais profunda desde a 
assinatura do Tratado de Roma. O novo Tratado comporta numerosas novidades que terão uma 
influência incontestável na actividade do Parlamento Europeu em geral e das comissões 
parlamentares em particular. Algumas dessas novidades terão consequências de natureza 
horizontal, enquanto que outras serão sobretudo de cariz sectorial. 
 
Somos forçados a constatar que a alteração de determinados processos legislativos terá como 
consequência o incremento das actividades normativas do Parlamento Europeu. O Tratado 
Reformador consagra, assim, a co-decisão como o processo legislativo ordinário. Longe de 
constituir uma mudança puramente terminológica, exprimirá a realidade da extensão sem 
precedentes deste processo que será doravante aplicado à maioria dos actos legislativos. As 
bases jurídicas sujeitas à co-decisão passarão, assim, de 37 para 86. 
 
Com efeito, a extensão da maioria qualificada e da co-decisão, a introdução de novas bases 
jurídicas específicas em diversos sectores e a criação de actos delegados constituem outros 
tantos elementos destinados a aumentar as actividades das comissões parlamentares 
responsáveis pelas políticas estruturais e de coesão6.  
 
Ainda que a maioria dos comentadores associe as cooperações reforçadas (a possibilidade de um 
mínimo de 9 Estados-Membros tomarem iniciativas em domínios políticos chave) à cooperação 
policial e judiciária e à política de defesa, não é impossível que certos Estados-Membros optem 
por beneficiar desta opção em certos domínios das políticas estruturais e de coesão. 
 
Por outro lado, o novo Tratado prevê disposições ditas "passarela" que permitem alargar o 
campo de aplicação da votação por maioria qualificada e do processo legislativo ordinário. 
Assim, no que se refere ao processo legislativo, será doravante possível substituir processos 
legislativos especiais pelo processo legislativo ordinário sem passar pelo mecanismo da CIG, 
que implica a ratificação por todos os Estados. 
                                                 
6 Trata-se nomeadamente das seguintes comissões: Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 
Comissão para a Cultura e a Educação, Comissão do Desenvolvimento Regional, Comissão das Pescas, Comissão 
dos Transportes e do Turismo. Estas comissões beneficiarão da introdução de quatro bases jurídicas no processo 
legislativo ordinário: uma para a agricultura, uma para a política regional, uma para as pescas e uma para os 
transportes. 
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Uma cláusula passarela geral dispõe que o Conselho Europeu, deliberando por unanimidade, e 
após aprovação do Parlamento Europeu, pode autorizar o recurso ao processo legislativo 
ordinário para todas as bases jurídicas existentes, desde que nenhum parlamento nacional 
manifeste a sua oposição dentro de um prazo de seis meses. 
 
São igualmente previstas cláusulas passarela específicas, como actualmente nos domínios da 
política social, do ambiente e do direito da família. Nesses casos, caberá ao Conselho estatuir 
por unanimidade, após consulta do Parlamento Os parlamentos nacionais não serão então 
implicados na activação dessas cláusulas. 
 
Estas cláusulas passarela representam uma das inovações mais importantes do Tratado. Elas 
abrem caminho à extensão não só da votação por maioria qualificada mas também do papel do 
Parlamento Europeu nos domínios em que este ainda não foi colocado em pé de igualdade com 
o Conselho. 
 
2.1.  A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
 
O aumento dos poderes do Parlamento Europeu não afectará da mesma forma todas as 
comissões parlamentares responsáveis pelas políticas estruturais e de coesão. São os domínios 
da agricultura e da pesca (como adiante veremos) que irão conhecer as mudanças mais 
significativas em termos processuais, com a introdução da co-decisão, doravante chamada 
processo legislativo ordinário. 
 
Se o Tratado Reformador entrar em vigor, todas as decisões fundamentais no domínio da 
política agrícola comum (PAC) ficarão sujeitas à co-decisão do Parlamento Europeu (nº 2 bis do 
artigo 37º do TFU7). Convém todavia ponderar este optimismo, visto que o Parlamento perderá 
ao mesmo tempo o poder consultivo que detinha antes, no caso das decisões e regulamentos 
europeus sobre assuntos tão essenciais para a PAC como a fixação dos preços, as ajudas e as 
medidas de controlo da oferta (nº 2 bis do artigo 37º do TFU):  

"O Conselho, sob proposta da Comissão, adopta as medidas relativas à fixação dos preços, dos 
direitos niveladores, dos auxílios e das limitações quantitativas (...)” 

A segunda grande mudança que ocorrerá no domínio da agricultura é que esta deixará de ser 
uma competência exclusiva da União para se tornar uma competência partilhada com os 
Estados-Membros (nº 2, alínea d), do artigo 4º do TFU) o que lhe garantirá um respeito 
acrescido pelo princípio da subsidiariedade. Isto resultará num reposicionamento mais 
confortável para a PAC na arquitectura institucional. 
 
No que respeita às disposições orçamentais, o Tratado Reformador operará uma modificação de 
fundo há muito esperada: a supressão da distinção entre despesas obrigatórias e não obrigatórias. 
Esta diferenciação formal decorrente dos Tratados em vigor tinha um impacto directo sobre a 
PAC e coincidia praticamente com os dois pilares existentes (a política dos mercados, por um 
lado, e a política do desenvolvimento rural, por outro). A importância desta mudança tem ainda 
de ser aprofundada as futuras discussões sobre os orçamentos anuais. 
 

                                                 
7  O futuro Tratado Reformador modificará os dois Tratados existentes: o actual Tratado da União Europeia (TUE), 
que manterá o seu nome, e o "Tratado que institui a Comunidade Europeia" (TCE), que passará a denominar-se 
"Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia" (TFU). 
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Em contrapartida, podemos legitimamente lamentar o facto de os objectivos da PAC, definidos 
há mais de meio século, terem sido retomados sem alterações no nº 1 do artigo 33º (TFU): 

a)  Incrementar a produtividade da agricultura, fomentando o progresso técnico, 
assegurando o desenvolvimento racional da produção agrícola e a utilização óptima dos 
factores de produção, designadamente da mão-de-obra; 

b)  Assegurar, deste modo, um nível de vida equitativo à população agrícola, 
designadamente pelo aumento do rendimento individual dos que trabalham na 
agricultura e; 

c) Estabilizar os mercados; 

d) Garantir a segurança dos abastecimentos; 

e) Assegurar preços razoáveis nos fornecimentos aos consumidores.  
 
Esta definição obsoleta não integra obviamente a maioria dos elementos da nova PAC, tais 
como: a primazia do objectivo da estabilidade das receitas sobre qualquer outro, a importância 
do desenvolvimento rural, os mecanismos e princípios já em vigor na política dos mercados 
(dissociação generalizada das ajudas, ecocondicionalidade, modulação, disciplina financeira, 
flexibilidade da gestão), o reconhecimento do carácter multifuncional da agricultura, as novas 
exigências da sociedade relativamente à agricultura (protecção dos consumidores, preservação 
do ambiente, biodiversidade, defesa do bem-estar dos animais), a necessária compatibilidade da 
PAC com o multilateralismo (OMC) e os acordos preferenciais (MERCOSUL, ACP, 
EUROMED). 
 
É evidente que é ainda necessária uma reflexão aprofundada sobre este ponto a fim de definir 
novos objectivos mais consentâneos com a evolução sem precedentes que a agricultura 
conheceu ao longo destes últimos 50 anos. Não há dúvida de que uma das principais razões que 
pesaram para a falta de vontade em modificar o capítulo agrícola do Tratado foi a divergência 
existente entre o Conselho e as demais Instituições sobre a concepção de uma nova PAC. Resta 
esperar que esta tão esperada mudança seja efectuada aquando de uma próxima revisão. 
 
2.2.  A Comissão para a Cultura e a Educação 
 
As bases jurídicas da política cultural foram estabelecidas bastante tardiamente com o Tratado 
de Maastricht, mas o Tratado Reformador irá imprimir um novo impulso à cultura contribuindo 
para o enriquecimento da acção comunitária através da dimensão cultural.  
 
Com efeito, esta é mencionada logo no Preâmbulo do Tratado, que determina que a mesma se 
inspira "património cultural, religioso e humanista da Europa". 
 
O nº 3 do artigo 3º do Tratado inclui entre os objectivos da União o respeito pela “riqueza da 
sua diversidade cultural e linguística” e "a salvaguarda e [o] desenvolvimento do património 
cultural europeu"  
  
A cultura faz parte dos domínios relativamente aos quais a União dispõe de competência para 
empreender acções destinadas a coordenar ou completar a acção dos Estados-Membros sem 
contudo substituir a sua própria competência nesses domínios (alínea e) do artigo 6º do TFU). 
Não se trata, como é evidente, de desenvolver uma política de harmonização que contrariasse os 
objectivos da diversidade cultural no seio da própria UE, mas sim de reforçar o 
desenvolvimento da cooperação cultural ao nível comunitário (nº 2 do artigo 151º do TFU).  
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"A acção da União tem por objectivo encorajar a cooperação entre os Estados-Membros e, se 
necessário, apoiar e completar a sua acção nos seguintes domínios:  

a)  melhoria do conhecimento e divulgação da cultura e da história dos povos europeus;  

b) conservação e salvaguarda do património cultural de importância europeia;  

c) intercâmbios culturais não comerciais;  

d) criação artística e literária, incluindo o sector audiovisual." 

 
Este último objectivo foi alcançado através nomeadamente da tomada em consideração da 
política cultural nas restantes políticas da União, sendo assim afirmada com mais força. 
 
No entanto, a mais importante inovação do Tratado prende-se com a inclusão explícita do 
desporto entre os objectivos no âmbito dos quais a União pode empreender acções de apoio, 
coordenação ou complementação (alínea e) do artigo 6º do TFU). O desporto é actualmente 
coberto por uma grande variedade de artigos e capítulos do TCE, embora estes não o 
mencionem necessariamente. Trata-se designadamente dos artigos 39º a 55º (Livre circulação de 
pessoas, serviços e capitais), artigos 81º a 89º (Política da concorrência), artigos 149º e 150º 
(Educação, Formação, Juventude), artigo 151º (Cultura) e artigo 152º (Saúde pública).  
 
Embora estes artigos continuem a ser aplicáveis, o Tratado Reformador introduzirá diversas 
modificações substanciais. Doravante, a palavra "desporto" será incluída no título do capítulo. 
Assim, reconduzido sob esta nova base jurídica, o desporto será regido pelo processo legislativo 
ordinário. Além disso, a redacção do artigo 149º do TCE foi modificada como se segue: 
 
  no nº 1 foi aditado o seguinte parágrafo: 

"A União contribui para a promoção dos aspectos europeus do desporto, tendo 
simultaneamente em conta as suas especificidades, as suas estruturas baseadas no 
voluntariado e a sua função social e educativa." 

 
   no final do quinto travessão do nº 2, são aditados os seguintes termos "(...) e 

encorajar a participação dos jovens na vida democrática da Europa."  
 
 o seguinte travessão será inserido um último travessão com a seguinte redacção: 

"– desenvolver a dimensão europeia do desporto, promovendo a equidade e a 
abertura nas competições desportivas e a cooperação entre os organismos 
responsáveis pelo desporto, bem como protegendo a integridade física e moral dos 
desportistas, nomeadamente dos mais jovens de entre eles." 

 
A redacção destes artigos que se prendem com as funções social e educativa do desporto, mas 
também com certos aspectos do desporto profissional, denota o desejo da UE de caminhar para 
um reequilíbrio das suas competências neste domínio face à situação actual. Do mesmo modo, o 
nº 3 alterado do artigo 149º confere uma dimensão internacional às medidas que a União pode 
tomar no domínio do desporto, incentivando simultaneamente a cooperação e as iniciativas com 
os países terceiros e as organizações internacionais. 
 
Outra modificação de suma importância: o Tratado introduz a votação por maioria qualificada 
no domínio da Cultura para substituir a votação por unanimidade (nº 5 do artigo 151º). Esta 
mudança de processo legislativo abreviará a negociação dos programas culturais e permitirá 
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simultaneamente imprimir-lhes verdadeiras prioridades. Se o Tratado Reformador vier a ser 
ratificado, os poderes do Parlamento Europeu serão assim consideravelmente reforçados. 
 
Do mesmo modo, o Tratado melhorará o controlo parlamentar da política comercial da UE, que 
até à data era inexistente. Esta mudança terá um impacto sobre a Comissão para a Cultura e a 
Educação, na medida em que o comércio implica trocas de serviços culturais e audiovisuais 
(artigo 188º C do TFU). 
 
É de lamentar, porém, o facto de a Carta dos Direitos Fundamentais não ser integralmente 
retomada no novo Tratado. Ela terá, não obstante, um carácter vinculativo (nº 1 do artigo I-6º) 
em todo o território da UE, salvo na Polónia e no Reino Unido. Tal facto terá consequências 
num certo número de domínios da competência da Comissão para a Cultura e a Educação e, 
nomeadamente: a educação e a formação profissional (artigos 14º e 15º da Carta); a política de 
comunicação (artigos 11º, 41º, 42º e 44º) e o multilinguismo (artigos 21º e 22º). 
 
Os artigos relativos à educação, à formação profissional e à juventude (artigos 149º e 150º) não 
foram modificados. 
 
2.3.  A Comissão do Desenvolvimento Regional  
 
O Tratado reformador introduz várias alterações significativas que, em caso de ratificação, terão 
um forte impacto nas actividades da Comissão do Desenvolvimento Regional. Responde assim a 
uma expectativa de longa data do Parlamento.  
 
Estas alterações, que vão a par de uma melhor definição da repartição de competências na 
União, constituem claramente um importante progresso, dado que, doravante, será mais fácil 
identificar o nível de responsabilidade mais apropriado. 
 
A primeira grande modificação diz respeito à introdução do conceito de "coesão territorial" e o 
seu reconhecimento enquanto objectivo (nº 3 do artigo I-3º). A coesão territorial é também 
referida enquanto competência partilhada da União (alínea c) do artigo I-4º do TFU).  
 
Na sequência de vários pedidos do Parlamento Europeu, o novo título XVII do TFU será de 
agora em diante consagrado à "Coesão económica, social e territorial". Foi aditado um novo 
parágrafo ao artigo 158º que define a política de coesão. Dá uma definição mais precisa e 
exaustiva das regiões abrangidas por esta política: 
 
"Entre as regiões em causa, é consagrada especial atenção às zonas rurais, às zonas afectadas 
pela transição industrial e às regiões com limitações naturais ou demográficas graves e 
permanentes, tais como as regiões mais setentrionais com densidade populacional muito baixa 
e as regiões insulares, transfronteiriças e de montanha." 
 
Para além disso, a declaração N° 17 da CIG especifica que: "(...) a referência às regiões 
insulares feita no artigo 158º pode incluir igualmente Estados insulares na sua totalidade, sob 
reserva do cumprimento dos critérios necessários." 
 
A outra grande alteração diz respeito ao processo legislativo utilizado aquando da votação do 
Regulamento geral aplicável aos Fundos Estruturais. Desta forma, o processo de parecer 
favorável é substituído pelo processo legislativo ordinário (artigo 161º do TFU), que concede ao 
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Parlamento Europeu o poder há muito esperado colocando-o em pé de igualdade com o 
Conselho. 
 
A Carta dos Direitos Fundamentais, ainda que não seja retomada no Tratado, reconhece 
especificamente no seu preâmbulo “identidade nacional dos Estados-Membros e da 
organização dos seus poderes públicos aos níveis nacional, regional e local.” 
 
Além do mais, o Tratado Reformador (nº 3 do Artigo I-5º) alarga a aplicação do princípio da 
subsidiariedade à definição das relações das instituições europeias não só com os Estados-
Membros, mas também com as autoridades locais e regionais: 
 
"(...) a União intervém apenas se e na medida em que os objectivos da acção considerada não 
possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao nível central como ao 
nível regional e local, podendo contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da acção 
considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União. " 
 
O nº 3 do artigo I-8º A confirma aliás que as decisões devem ser tomadas " de forma tão aberta 
e tão próxima dos cidadãos quanto possível". 
 
No que diz respeito às acções levadas ao Tribunal de Justiça por violação do princípio da 
subsidiariedade, o artigo 8º do Protocolo prevê que o "Comité das Regiões pode igualmente 
interpor recursos desta natureza relativamente aos actos legislativos para cuja adopção o 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia determine que seja consultado". Esta nova 
atribuição deverá encorajar no futuro uma cooperação ainda mais estreita entre o Parlamento 
Europeu e o Comité das Regiões. 
 
Foram também introduzidas novas disposições relativas aos auxílios estatais destinados às 
regiões. A actual alínea c) do nº 2 do artigo 87º do TCE prevê uma derrogação para os auxílios 
estatais destinados às regiões alemãs que foram afectadas pela divisão da Alemanha. O TFU 
altera esta disposição prevendo a possibilidade da sua revogação: 

"Cinco anos após a entrada em vigor do Tratado que altera o Tratado da União Europeia e o 
Tratado que institui a Comunidade Europeia, o Conselho, sob proposta da Comissão, pode 
adoptar uma decisão que revogue o presente artigo." 

Na sequência de múltiplas recomendações do Parlamento Europeu, foram reforçadas na actual 
alínea a) do nº 3 do artigo 87º disposições específicas para as regiões ultraperiféricas, 
acrescentando a seguinte frase (abaixo assinalada a negrito):  

3.  Podem ser considerados compatíveis com o mercado comum: 

a) os auxílios destinados a promover o desenvolvimento económico de regiões em que o 
nível de vida seja anormalmente baixo ou em que exista grave situação de sub-emprego, 
bem como o desenvolvimento das regiões referidas no artigo III-424º, tendo em conta 
a sua situação estrutural, económica e social. 

No que diz respeito à coesão económica e social, foi dedicada uma atenção especial aos auxílios 
estatais para "as zonas rurais, as zonas afectadas pela transição industrial e mais setentrionais 
com densidade populacional muito baixa e as regiões insulares, transfronteiriças e de 
montanha " (artigo 158º do TFU). 
 
Além disso, o protocolo N° 9 reconhece o princípio do acesso universal aos serviços de interesse 
económico geral assim como o seu papel essencial e a "ampla margem de manobra" das 
autoridades nacionais, regionais e locais neste domínio. 
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A eventual não ratificação do Tratado Reformador terá um impacto negativo no processo 
decisório respeitante à política regional e de coesão. 
 
Em primeiro lugar, o Parlamento Europeu ficará privado do recurso ao processo legislativo 
ordinário. O Parlamento havia já sublinhado que o processo de parecer favorável para a adopção 
do Regulamento geral não lhe permitia envolver-se o suficiente nas decisões sobre os Fundos 
Estruturais e de Coesão, dada a impossibilidade de introduzir alterações à proposta da Comissão 
ou à posição comum do Conselho, contrariamente ao processo de co-decisão.  
 
A ausência nos Tratados, actualmente, de uma base jurídica clara sobre a coesão territorial é 
lamentável. Na ausência de uma base jurídica vinculativa, a dimensão territorial da política de 
coesão, como completamento indispensável e indissociável do objectivo de coesão económica e 
social, poderá ser negligenciada pelos Estados-Membros nos seus programas operacionais.  
 
2.4.  A Comissão das Pescas 
 
Como já foi assinalado anteriormente, o aumento dos poderes do Parlamento Europeu não 
afectará todas as comissões responsáveis por políticas estruturais e de coesão da mesma 
maneira. O domínio das pescas – com o da agricultura – é um dos que sofrerá alterações mais 
significativas em termos de procedimento com a introdução do processo legislativo ordinário. 

A pesca (à excepção da conservação dos recursos biológicos marítimos, que se mantém uma 
competência exclusiva da UE) é referida na alínea d) do nº 2 do artigo 4º que especifica as 
competências partilhadas entre a União e os Estados-Membros. 
 
Nos termos dos Tratados existentes, a pesca continua a ser a única política comum europeia em 
que o processo decisório está inteiramente subordinado ao processo de consulta. O nº 2 bis do 
artigo 37º alterado do TFU prevê assim alargar o procedimento legislativo ordinário à política 
comum da pesca (PCP). 
 
Se o novo Tratado entrar em vigor, irá finalmente conferir ao Parlamento Europeu um 
verdadeiro poder no processo decisório relativo às grandes linhas de orientação aplicáveis ao 
sector. 
 
A grande novidade formal diz respeito à introdução da "Pesca" na denominação do título II do 
TFU, ainda que continue a ter uma existência paralela à "Agricultura". Em contrapartida, este 
capítulo não contém ainda disposições distintas relativamente à política comum da pesca e à 
aquacultura.  
 
A política comum da pesca tem, inquestionavelmente, evoluído muito ao longo dos últimos 
vinte anos, de modo que hoje constitui uma política sectorial comunitária de pleno direito, 
visando objectivos próprios. No entanto, o novo Tratado não define objectivos específicos nem 
meios para os atingir. Logo, alguns objectivos fixados no nº 1 do artigo 33º do TFU e os meios 
para a sua consecução referidos no nº 2 do artigo 33º dizem respeito apenas à política agrícola 
comum, mesmo se se partir do pressuposto que estes artigos se aplicam tanto à agricultura como 
à pesca (ver supra no ponto 3.1.). 
 
A natureza extremamente diferente das actividades destes dois sectores torna a situação muito 
ambígua. O Tratado Reformador não faz qualquer referência, infelizmente, à exploração a longo 
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prazo dos recursos aquáticos vivos e dos produtos da aquacultura num quadro de 
desenvolvimento sustentável, assegurando ao mesmo tempo o equilíbrio entre os aspectos 
sociais, económicos e ambientais. Existia uma grande expectativa do sector relativamente a esta 
questão que, lamentavelmente, não encontrou resposta. 
 
Da mesma maneira, é lamentável que o novo Tratado não refira especificamente o Instrumento 
Financeiro de Orientação das Pescas entre os Fundos Estruturais. 
 
Em contrapartida, o Parlamento congratula-se com o reconhecimento por parte do Tratado 
Reformador do princípio da subsidiariedade e verifica que, no domínio da pesca, o 
estabelecimento de conselhos consultivos regionais pode ser considerado como sendo conforme 
a este importante princípio e como um passo em frente no sentido de voltar a uma gestão das 
pescas decidida a um nível mais localizado (nº 3 do artigo I-5º). 

"(...) a União intervém apenas se e na medida em que os objectivos da acção considerada não 
possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao nível central como ao 
nível regional e local, (...)" 

O Parlamento Europeu instou a que a sua aprovação (parecer favorável) seja obrigatória para a 
adopção de qualquer acordo internacional em matéria de pescas. O novo artigo 188º N (TFU) 
que substitui o artigo 300º (TCE) dá resposta a esse pedido e poderá, de futuro, conduzir a um 
reforço do papel do Parlamento Europeu na conclusão de tais acordos. 
 
2.5.  A Comissão dos Transportes e do Turismo 
 
A política dos transportes foi comunitarizada há longa data e, nesse sentido, as alterações 
introduzidas pelo Tratado Reformador são menores. 
 
É mencionada no nº 2 do artigo 4º do TFU, que especifica as competências partilhadas entre a 
União e os Estados-Membros, e em particular nas alíneas g) (transportes) e h) (redes 
transeuropeias). 
O artigo 78º do TCE, que faz referência às dificuldades experimentadas pela Alemanha em 
virtude da sua divisão, introduz uma pequena modificação: 

"Cinco anos após a entrada em vigor do Tratado que altera o Tratado da União Europeia e o 
Tratado que institui a Comunidade Europeia, o Conselho, sob proposta da Comissão, pode 
adoptar uma decisão que revogue o presente artigo." 
 
O novo nº 2 do artigo 80º (TFU) oficializa a prática da co-decisão, de facto já utilizada no 
domínio da navegação marítima e aérea: 

"O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário, podem estabelecer disposições adequadas para os transportes marítimos e aéreos. 
Deliberam após consulta ao Comité das Regiões e ao Comité Económico e Social." 
 
Em contrapartida, o domínio do turismo beneficiará de várias disposições novas importantes. 

É referido no nº 2 do artigo 6º do TFU, que especifica que a União dispõe de competência para 
desenvolver acções com finalidade europeia, destinadas a apoiar, coordenar ou completar a 
acção dos Estados-Membros. 
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O Tratado Reformador oferecerá, por outro lado, uma base jurídica clara que permite ao 
Parlamento Europeu prever acções de apoio susceptíveis de reforçar a identidade do sector do 
turismo. O novo capítulo XXI do TFU será agora dedicado especificamente ao turismo. O seu 
artigo 176º B prevê que: 

 "A União completa a acção dos Estados-Membros no sector do turismo, nomeadamente 
através da promoção da competitividade das empresas da União neste sector. 

Para o efeito, a acção da União tem por objectivos:  

a)  Incentivar a criação de um clima propício ao desenvolvimento das empresas neste 
sector  

b)  Fomentar a cooperação entre os Estados-Membros, nomeadamente através do 
intercâmbio de boas práticas ". 

 
No entanto, a principal inovação do projecto diz respeito ao processo legislativo. Se o novo 
Tratado for ratificado, a União poderá expressamente legislar em matéria de turismo para 
estabelecer "medidas específicas destinadas a completar as acções desenvolvidas nos Estados-
Membros para realizar os objectivos enunciados no presente artigo”, mas com exclusão de 
“qualquer harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros” 
(nº 2 do artigo 176º D do TFU). 
 
 
3. O papel das diferentes instituições europeias  
 
O artigo 48º do Tratado UE confere ao Parlamento Europeu e à Comissão o direito de emitir um 
parecer favorável à realização de uma Conferência de Representantes dos Governos dos 
Estados-Membros, convocada pelo Presidente do Conselho, a fim de adoptar, de comum acordo, 
as alterações a introduzir nos referidos Tratados. No caso de alterações institucionais no 
domínio monetário, é igualmente consultado o Conselho do Banco Central Europeu. 
 
Por conseguinte, em 16 de Julho de 2007, o Conselho de Ministros, sem debate, deu autorização 
formal para a abertura de uma CIG (em 23 de Julho de 2007) incumbida de finalizar o novo 
Tratado UE com base no mandato de negociação aprovado pelo Conselho Europeu de Junho de 
2007.  
 
3.1. O Parlamento Europeu 
 
O parecer mais importante (democraticamente) é do Parlamento Europeu, na medida em que o 
debate nesta Instituição foi público, sendo todas as opiniões largamente expressas. 
 
O Parlamento Europeu intervém formalmente duas vezes por ano no processo: em primeiro 
lugar, para se pronunciar sobre a realização da CIG, e, em seguida, sobre o texto elaborado por 
esta última. O seu parecer final não é vinculativo, mas poderá ter influência na atitude de alguns 
parlamentares nacionais. 
 
O parecer favorável (relatório do deputado Jo Leinen8) sobre a convocação da Conferência 
Intergovernamental (CIG) foi adoptado pelo Parlamento Europeu em 11 de Julho de 20079, por 
                                                 
8 Membro do Grupo Socialista no Parlamento Europeu  
9 Documento A6-0279/2007 
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larga maioria. Embora se congratule com o facto de o mandato “preservar em larga medida a 
substância do Tratado Constitucional, designadamente a personalidade jurídica única da 
União e a supressão da estrutura em pilares, o alargamento da votação por maioria qualificada 
no Conselho e da co-decisão entre o Parlamento e o Conselho, os elementos de democracia 
participativa, o carácter juridicamente vinculativo da Carta dos Direitos Fundamentais, o 
reforço da coerência da acção externa da União e o conjunto equilibrado de medidas relativas 
às instituições”, o Parlamento expressa também algumas reservas.  
 
O deputados deploram assim que este mandato "implique a perda de alguns importantes 
elementos acordados durante a CIG de 2004, tais como o conceito de um Tratado 
Constitucional, os símbolos da União, uma denominação abrangente dos actos jurídicos da 
União, uma afirmação clara do primado do Direito da União e a definição da UE enquanto 
união dos cidadãos e dos Estados da Europa, e também um importante atraso na introdução de 
outros elementos". Manifestam igualmente a sua preocupação pelo facto de o mandato prever 
um número crescente de derrogações, concedidas a determinados Estados-Membros, 
relativamente à aplicação de disposições importantes dos Tratados, o que poderá conduzir a um 
enfraquecimento da coesão da União. 
 
Para a maior parte dos deputados, este compromisso é o preço a pagar para avançar, mas foram 
vários os pareceres críticos apresentados aquando do debate sobre os trabalhos e o resultado do 
Conselho Europeu de Junho de 2007, o qual, segundo alguns, prefigura um Tratado ilegível. 
 
O Presidente do Parlamento, Hans-Gert Pöttering, considera, pelo contrário, que "este acordo 
torna possível as reformas necessárias para uma maior democracia e eficácia na União 
Europeia. Nesta base, o novo Tratado vai reforçar significativamente o Parlamento Europeu e 
a democracia na União Europeia. Os direitos fundamentais, que o Parlamento Europeu sempre 
defendeu e que constituem um elemento central do Tratado Constitucional, serão juridicamente 
vinculativos. Os princípios que o Parlamento Europeu sempre defendeu tornar-se-ão realidade 
com esta reforma dos tratados". 
 
O relatório anuncia aliás que o Parlamento Europeu deseja ter um"papel activo", tanto durante 
como após as negociações. Assim, uma vez informado pelos seus três representantes (Elmar 
Brok, Enrique Barón Crespo e Andrew Duff), apresentará, se necessário, propostas sobre temas 
específicos no quadro do mandato. Após as eleições de 2009, o Parlamento avançará com novas 
propostas sobre um acordo constitucional que terá como objectivo melhorar o funcionamento da 
UE.  
 
Da mesma maneira, o parecer sublinha a intenção do Parlamento de garantir a total 
transparência dos trabalhos da CIG, designadamente publicando todos os documentos de 
trabalho. Por outro lado, manterá um diálogo aberto com os parlamentos nacionais e a sociedade 
civil durante toda a CIG e o processo de ratificação que se seguirá. 
 
Por último, o Parlamento convida a sua comissão competente a estudar a possibilidade de uma 
alteração ao seu Regimento destinada a conferir um carácter oficial, nas suas actividades e locais 
de trabalho, à bandeira e ao hino da União previstos no Tratado Constitucional Europeu. 
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3.2. A Comissão Europeia 
 
O parecer da Comissão Europeia de 10 de Julho de 200710 resume as melhorias que o novo 
Tratado trará para o conteúdo e funcionamento da União e apoia-as, na condição de o mandato 
relativo à CIG, aprovado pelo Conselho Europeu, ser absolutamente respeitado. Esta condição 
explica a razão por que, neste caso, o recurso a uma CIG não representa um recuo, nem da 
democracia nem da transparência, face à Convenção: com efeito, o mandato retoma o essencial 
dos resultados da Convenção. 
 
Segundo o parecer da Comissão, a questão consiste em saber se a Europa consegue adoptar 
políticas que satisfaçam as expectativas e as aspirações dos seus cidadãos: a visão de uma Europa 
disposta a trabalhar em conjunto para construir um futuro comum. Para explorar o seu potencial, a 
UE tem necessidade de se modernizar e reformar.  

A Comissão estima que o mandato da CIG concilia realismo político e ambição e dota a UE de 
uma base institucional e política sólida capaz de dar resposta às expectativas dos seus cidadãos. O 
mandato proporciona a base adequada para que a CIG possa, com rapidez e eficiência, adoptar um 
Tratado para ratificação a curto prazo.  

O parecer da Comissão sublinha as melhorias que um Tratado Reformador, inscrevendo-se na 
linha deste mandato, representaria para a UE e os seus cidadãos: 

   uma Europa mais democrática e mais transparente: o Parlamento Europeu e os 
parlamentos nacionais verão o seu papel reforçado. O Conselho dará provas de uma 
maior abertura; um milhão de cidadãos poderão convidar a Comissão a ter uma iniciativa 
que seja do interesse destes e será mais fácil saber quem faz o quê, aos níveis europeu e 
nacionais. 

   uma Europa mais eficaz dotada de instituições e de métodos de trabalho eficazes e 
racionalizados. O parecer da Comissão descreve como o Tratado Reformador acelerará o 
processo decisório no seio das instituições modernas, funcionando numa União a 27. A 
capacidade de acção será melhorada nas áreas que figuram hoje no primeiro plano das 
prioridades da União. As regras relativas à votação serão simplificadas, passando a ser 
mais equitativas e as instituições serão mais ágeis. 

   uma Europa de direitos e valores, de solidariedade e de segurança, que enuncia 
claramente os valores e os objectivos da União. Uma Carta dos Direitos Fundamentais 
reunindo os direitos civis, políticos, económicos e sociais que a União tem de respeitar; 
uma solidariedade e segurança reforçadas em domínios como a política energética; novas 
disposições sobre as alterações climáticas, a protecção civil, a ajuda humanitária e a 
saúde pública e um reforço das competências da União em matéria de liberdade, 
segurança e justiça. 

   a Europa como actor na cena mundial: os instrumentos de política externa da União 
serão articulados, tanto no que respeita ao desenvolvimento estratégico como na 
aplicação das políticas. O Tratado Reformador permitirá à Europa exprimir-se de forma 
mais clara nas relações com os seus parceiros em todo o mundo; dará maior coerência às 
diferentes vertentes da política externa da UE graças a uma nova arquitectura 
institucional e colocará o poder económico, político e diplomático da Europa ao serviço 
dos seus interesses e valores em todo o mundo.  

O parecer da Comissão concluiu que um Tratado Reformador dará à União a capacidade de gerar 
mudança, de proporcionar mais segurança e prosperidade aos Europeus e de aumentar as suas 
                                                 
10 Documento COM(2007) 412 final 
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possibilidades de influenciar a globalização. A Comissão exorta todos os participantes na CIG a 
criarem as condições propícias à adopção e ratificação do Tratado Reformador antes das eleições 
europeias de Junho de 2009.  

 
3.3. O Banco Central Europeu 
 
O parecer do Banco Central Europeu (BCE), adoptado em 5 de Julho de 200711, é obrigatório 
quando a CIG introduzir alterações no domínio monetário, como é o caso. O BCE concentra-se 
logicamente nesta categoria de alterações, e o seu parecer é favorável à sua introdução no futuro 
Tratado desde que se limitem às previstas no Tratado Constitucional e apenas a essas, a fim de 
evitar inovações ou surpresas.  
 
Nos textos oficiais, as inovações monetárias estão dispersas. Reagrupadas pelo BCE, elas 
tornam-se muito importantes: 

  o estabelecimento de uma União Económica e Monetária, em que a divisa é o euro e a 
estabilidade dos preços fará parte dos objectivos da UE; 

  o BCE adquire a posição de uma instituição de pleno direito e a sua independência 
financeira é reconhecida; 

  a competência exclusiva da UE em matéria de política monetária dos países da zona 
euro é confirmada; 

  a perspectiva de uma representação externa unificada da zona euro nas instituições 
financeiras internacionais é referida; 

  a governação da zona euro é reforçada pelos poderes de supervisão da Comissão em 
caso de défices orçamentais excessivos e por uma capacidade de decisão autónoma do 
Eurogrupo. 

A existência do Eurogrupo deverá pois ser reconhecida, como visavam os avanços inscritos no 
Tratado Constitucional. Com efeito, o mandato definido pelos Chefes de Estado e de Governo 
prevê anexar aos actuais Tratados o protocolo relativo ao Eurogrupo (N° 3), concluído aquando 
da CIG de 2004 e que fixa as modalidades das reuniões entre os Ministros das Finanças dos 
membros da zona euro. O Eurogrupo deverá continuar a ser uma instância informal, sem poder 
de decisão, mas os procedimentos de votação específicos no seio do Conselho Ecofin deverão 
prever que os Estados-Membros em que a divisa é o euro serão os únicos a votar sobre certos 
pontos. Será assim no caso de medidas que lhes digam respeito em matéria de política 
orçamental e económica e de representação unificada no seio das instituições e fóruns 
internacionais. 
 
 

                                                 
11 Documento CON/2007/20 
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4.  Pareceres emitidos por outras instituições europeias 
 
Sem que os seus pareceres sejam vinculativos, duas outras instituições europeias com estatuto 
consultivo manifestaram o desejo de se expressar para dar a conhecer as suas prioridades em 
relação ao novo Tratado. 
 
4.1. O Comité das Regiões  
 
No seu parecer de 6 de Junho de 200712, o Comité das regiões (CR) exorta a que a substância do 
Tratado Constitucional seja preservada e a que os Chefes de Estado ou de Governo se 
comprometam a concluir, num curto prazo, o processo de reformas dos Tratados sem retroceder 
nas conquistas obtidas por e para as colectividades territoriais, nomeadamente no que se refere 
ao respeito do princípio da subsidiariedade e da boa governança, assim como da coesão 
territorial da UE. Por "substância a preservar", entende especificamente:  

  o reconhecimento da diversidade cultural e linguística; 

  o reconhecimento da autonomia regional e local; 

  a nova definição do princípio da subsidiariedade; 

  a definição dos instrumentos de gestão dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade nos dois protocolos separados;  

  o reconhecimento do princípio de consulta e, consequentemente, uma associação mais 
estreita das autoridades locais e regionais na elaboração, aplicação e avaliação das 
políticas comunitárias; 

  a tomada em conta das incidências da legislação comunitária nas autoridades locais e 
regionais; 

  a possibilidade dada aos parlamentos regionais dotados de poderes legislativos de se 
associarem ao procedimento de alerta precoce instaurado no mecanismo de controlo ex 
ante, no âmbito da aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade; 

  o alinhamento do mandato dos membros do Comité das Regiões com os dos membros 
do Parlamento e da Comissão; 

  um novo sistema que regule o número dos seus membros e substitutos, bem como a sua 
nomeação, com vista a substituir o sistema actual e a avançar para um sistema baseado 
em critérios políticos ou territoriais; 

  a inclusão da coesão territorial nos objectivos da União, bem como os compromissos 
assumidos pelos Estados-Membros relacionados com a promoção da coesão 
económica, social e territorial; 

  o reconhecimento de um estatuto específico para as regiões ultraperiféricas; 

 
Para o CR, todos estes elementos devem ser valorizados junto dos cidadãos, e deve também ser 
apoiado o seu direito de instaurar acções na justiça, junto do Tribunal de Justiça Europeu, em 
caso de não respeito do princípio de subsidiariedade. 
 
Da mesma maneira, o CR estima que, aos olhos de um grande número de cidadãos, o objectivo 
da UE no séc. XXI não se encontra enunciado de forma mais clara, e não se pode esperar que os 
                                                 
12 Documento CONST-IV-011 
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cidadãos leiam tratados longos e técnicos. Assim, propõe dotar a UE de uma declaração de 
intenções de uma página, válida a longo prazo, constituindo um complemento a qualquer futuro 
Tratado e sobre o qual as instituições europeias possam chamar, de forma pró-activa, a atenção 
dos cidadãos. 
 
4.2. O Comité Económico e Social Europeu 
 
Na sua resolução adoptada em 31 de Maio de 200713 por larga maioria, o Comité Económico e 
Social (CESE) exorta a que o futuro Tratado da UE possa responder às exigências de uma União 
a 27 membros e lhe permita acordar novas políticas e tomar as decisões necessárias para fazer 
face aos vários desafios com que será confrontada.  
 
A este respeito, o CESE exorta a que o projecto de Tratado Constitucional "continue a constituir 
a base das negociações, as quais devem preservar a substância do que foi decidido no quadro 
da Convenção Europeia e assinado por todos os Chefes de Estado ou Governo", e 
nomeadamente dos avanços democráticos e institucionais, entre outros em matéria de direitos 
fundamentais.  
 
Concretamente, o CESE exorta a que as partes I (objectivos, instituições, estrutura da UE), II 
(Carta dos Direitos Fundamentais) e IV (disposições gerais e finais) sejam retomadas no futuro 
Tratado. As disposições institucionais e processuais da parte III (as políticas da União) deverão, 
pela sua natureza e na medida em que vão além do direito já em vigor, ser integradas na parte I.  
 
O CESE considera que o capítulo respeitante à democracia, que contém as disposições relativas 
às modalidades de participação da sociedade civil na formação da opinião e no processo 
decisório, pertence à substância do Tratado Constitucional. Em contrapartida, o CESE não se 
opõe a que o Tratado receba um outro nome, "tendo em conta os mal-entendidos a que o termo 
Constituição deu origem nalguns Estados-Membros".  
 
O CESE insiste em que, apesar da brevidade da CIG e do seu mandato reduzido, as 
organizações da sociedade civil tenham a possibilidade de participar a título consultivo. Diz-se 
também disposto a organizar, em cooperação com a Presidência portuguesa da UE, encontros de 
informação e de diálogo com as organizações da sociedade civil, como fez durante os trabalhos 
da Convenção Europeia. 
 
 
5. Pareceres e declarações da sociedade civil 
 
Em vésperas da CIG, os representantes da sociedade civil europeia deram a conhecer 
amplamente a sua opinião sobre o teor do compromisso e a oportunidade de preservar certos 
pontos essenciais que figuram no Tratado Constitucional. 
 
5.1. A Assembleia das Regiões da Europa 
 
O Presidente da Assembleia das Regiões da Europa (ARE) e da Região de Friuli-Venezia-Giulia 
(Itália), Riccardo Illy, lançou um apelo insistente aos representantes europeus no sentido de 
assegurarem que "os interesses das Regiões sejam salvaguardados no novo Tratado 
Reformador". A ARE trabalhará em estreita cooperação com a CIG e assegurar-se-á de que os 

                                                 
13 Documento R/CESE 640/2007 
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compromissos assumidos pelos Estados-Membros, no âmbito do mandato de negociação 
respeitante à inclusão da dimensão regional na reforma do Tratado, sejam respeitados. Riccardo 
Illy salienta também que cooperará com os três representantes do Parlamento Europeu na CIG. 
 
Por fim, a ARE compromete-se a informar activamente os cidadãos a nível regional das 
cláusulas do Tratado: "É imperativo que os cidadãos não tenham a impressão de que os seus 
pontos de vista não são tidos em conta. Isso só levaria a uma maior distância entre estes e a 
UE”. 
 
5.2. A Confederação Europeia dos Sindicatos 
 
John Monks, secretário-geral da Confederação Europeia dos Sindicatos, deu a conhecer a sua 
posição, adiantando que, se o novo Tratado não atribuir um carácter vinculativo à Carta dos 
Direitos Fundamentais, os sindicatos farão campanha contra este novo Tratado e convidarão o 
Parlamento Europeu a não lhe dar o seu aval. Ora, sabe-se que alguns parlamentos nacionais 
estabelecem uma ligação entre a sua aprovação de um texto europeu e a sua aceitação pelo 
Parlamento Europeu.  
 
John Monks lançou também um apelo "a favor do apoio aos direitos fundamentais, isto é, o 
direito à greve, a negociar, a informar e consultar os trabalhadores, a proteger os 
trabalhadores contra os despedimentos colectivos injustos, a favor da segurança social e das 
boas condições de trabalho". 
 
5.3. O Movimento Europeu Internacional 
 
Os cidadãos não estão muito interessados na arquitectura (da Europa) mas sim nos resultados. 
Não estão interessados no motor, estão interessados, sim, no veículo que os leva a bom porto", 
declarou Pat Cox, Presidente do Movimento Europeu Internacional (MEI). "Ponham de novo 
gasolina no carro, não diluam a que já lá está!", acrescentou ele. Em nome do MEI, o antigo 
presidente do Parlamento Europeu deixou um apelo no sentido de evitar que o compromisso a 
subscrever pelos 27 constitua "o mínimo denominador comum". Os elementos do Tratado 
Constitucional que deverão ser preservados dizem respeito, segundo ele, ao envolvimento dos 
cidadãos, tais como o direito de iniciativa dos cidadãos e a Carta dos Direitos Fundamentais. 
 
5.4. Os Jovens Federalistas Europeus 
 
Com a aproximação da CIG, os Jovens Federalistas Europeus (JFE) recolheram vários milhares 
de assinaturas nas ruas de 20 cidades europeias. Os JEF lançaram, em Abril último, uma 
campanha de mobilização a favor de um referendo sobre o Tratado Constitucional. Estes jovens 
pretendem recolher, no mínimo, um milhão de assinaturas para apoiar a sua reivindicação. O 
referendo deverá realizar-se, segundo a sua opinião, em 2009, em simultâneo com as eleições 
europeias. 
 
5.5. A União Federal  
 
A União Federal (fundada no Reino Unido para defender o federalismo neste país, na Europa e 
no mundo) tomou posição no debate sobre a organização de um referendo para o Tratado 
Constitucional no Reino Unido, debate esse que está ligado ao eventual conteúdo do Tratado. Os 
actores do texto analisam quatro opções:  
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  o Tratado deverá ser ratificado pelo parlamento e não por referendo, pois haverá o risco 
de se tornar um plebiscito para o governo no poder.  

  um referendo é necessário, independentemente do conteúdo do Tratado, para envolver 
directamente os cidadãos.  

  sim ao referendo, mas o Tratado deverá ser claro, simples e substancial.  

  um referendo só se impõe se o Tratado for bastante substancial. É o argumento do 
governo trabalhista e da oposição conservadora, ainda que as suas opiniões difiram 
relativamente ao que constitui um Tratado substancial.  

A União Federal conclui que, se tiver de se realizar um referendo, não haverá possibilidade de 
êxito, a não ser que o governo invoque "argumentos honestos e convincentes sobre a 
necessidade do Tratado para tornar a Europa mais eficaz, mais democrática e mais 
transparente ". 
 
5.6. O Grupo Amato 
 
O Grupo Amato, dirigido pelo actual Ministro italiano dos Assuntos Internos, Giuliano Amato, e 
composto por personalidades tais como as Comissárias Margot Wallström e Danuta Hübner, os 
antigos Primeiros-Ministros Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis e Paavo Lipponen, 
assim como os antigos Comissários Chris Patten, Michel Barnier e António Vitorino, apresentou 
a sua proposta a favor de um Tratado reduzido e simplificado para a UE. O texto, que conta 
apenas com 70 artigos, retoma toda a parte institucional do Tratado Constitucional, assim como 
uma versão alterada da parte IV do texto (Disposições gerais e finais), e contém uma cláusula 
que atribui um carácter juridicamente vinculativo à Carta dos Direitos Fundamentais. As 
inovações da parte III do Tratado Constitucional (As políticas da União) são retomadas sob a 
forma de alterações aos Tratados existentes, na qualidade de protocolos adicionais. 
 
5.7. O Instituto Universitário Europeu de Florença 
 
O Instituto Universitário Europeu de Florença, o Instituto Europeu da Universidade San Pablo 
CEU de Madrid e a Fundação Rafael del Pino elaboraram um estudo intitulado "Como sair do 
impasse constitucional europeu".  
 
Redigido por um grupo de professores universitários e por outros especialistas internacionais em 
assuntos europeus, o estudo descreve a situação actual da UE e as saídas que se oferecem, de um 
ponto de vista científico e jurídico, adiantando sugestões e preferências. O estudo responde a 
três perguntas essenciais:  

A) Porquê um texto constitucional? O ponto de partida é análogo ao do célebre "Relatório 
Cecchini" sobre o custo da não Europa, com a diferença de que a análise já não é 
exclusivamente económica. Os custos da ausência do Tratado Constitucional são analisados à 
luz de quatro pontos de vista: a eficácia, a democracia, a visibilidade e a transparência. Sob 
todos estes ângulos, o estudo prova a grande utilidade das regras constitucionais, e até o seu 
carácter indispensável para a Europa. 

B) As lacunas do projecto saído da Convenção. Estas dizem sobretudo respeito aos novos 
desafios, como a questão climática. 

C) As saídas. Foram analisados quatro cenários:  

  melhorar os Tratados actuais alterando-os, sem prever um novo Tratado; 

  reduzir o projecto actual transformando-o num mini-Tratado; 
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  manter a substância do projecto actual, eliminando os aspectos constitucionais; 

  melhorar o projecto actual (Tratado mais).  

É esta quarta fórmula que os actores do estudo apoiam, tendo em conta, nomeadamente, a 
exigência de fazer face aos novos desafios mundiais. O estudo indica e especifica 38 propostas, 
visando tanto a melhoria como a simplificação do projecto. 
 
 
6. O que pensam os cidadãos europeus 
 
Ao longo dos primeiros meses de 2007, mais de 1 800 cidadãos dos 27 Estados-Membros da UE 
participaram numa série de consultas nacionais sobre o futuro da UE. O projecto de consulta aos 
cidadãos europeus constituiu um dos seis projectos pan-europeus que visam dar a palavra aos 
cidadãos, financiados pela Comissão Europeia no quadro do seu "período de reflexão" na 
sequência do “não” à Constituição Europeia em França e nos Países Baixos. 
 
Por altura de um evento no Parlamento Europeu, em 10 de Maio de 2007, uma delegação de 
cidadãos que haviam participado nas consultas avistou-se com a Vice-presidente da Comissão, 
Margot Wallström, o Vice-presidente do Parlamento, Gérard Onesta, e o deputado europeu (e 
igualmente antigo Primeiro-Ministro e membro da Convenção) Jean-Luc Dehaene, a fim de lhes 
entregar a lista das pretensões saída do projecto de consulta. Os cidadãos, ao longo das suas 
consultas nacionais, apresentaram três prioridades políticas: 

  a UE deve ter um papel mais importante nas políticas ligadas ao bem-estar social e à 
família e deve garantir normas de base; 

  a UE deve encontrar uma resposta comum às questões da integração e da imigração; 

  a UE deve reforçar as suas competências tendo em vista o desenvolvimento de uma 
política energética comum. 

 
Em vésperas do Conselho Europeu de 21-22 de Junho de 2007, os resultados de um inquérito do 
Eurobarómetro indicam que dois terços dos Europeus (66%) subscrevem a ideia de uma 
Constituição Europeia, ou seja, uma melhoria de 3 pontos em relação ao Eurobarómetro 
anterior.  
 
Por outro lado, 69% dos Europeus estão bastante - ou mesmo muito - optimistas quanto ao 
futuro da UE. De forma geral, esta edição do Eurobarómetro revela pois uma melhoria 
considerável da opinião pública sobre a UE e as suas instituições em comparação com o 
inquérito do Outono de 2006.  
 
Embora 66% dos Europeus se mostrem a favor de uma Constituição Europeia, observaram-se 
algumas alterações substanciais em comparação com a sondagem do Outono de 2006: o apoio a 
uma constituição ganhou assim 13 pontos em Espanha, 6 pontos na Estónia e 5 pontos na 
Alemanha, na Hungria e na Polónia (69% !). Durante o mesmo período, recuou sensivelmente 
na Grécia (-11 pontos) e em menor grau, em Chipre e na Finlândia (-6 pontos nos dois países).  
Convém também salientar que em nenhum país há mais adversários da Constituição do que 
apoiantes. Concretamente, nos dois países que recusaram a Constituição por referendo, o apoio 
situa-se respectivamente em 68% em França e 55% nos Países Baixos. No entanto, os 
defensores do "não" formam uma parte considerável da opinião pública na Finlândia (43% 
"contra", com 4 pontos a menos que o grupo "a favor") e no Reino Unido (36% "contra", com 7 
pontos menos que o grupo "a favor"). 
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7. O que fica por fazer  
 
Uma vez o Tratado assinado, deverá ser ratificado por todos os Estados-Membros, com ou sem 
referendo (por via parlamentar). Em princípio, os Tratados reformadores (isto é, tendo por 
objectivo modificar alguns artigos dos Tratados em vigor) podem ser ratificados por via 
parlamentar. No entanto, diversos Estados-Membros já anunciaram a realização de referendos, 
suscitando o receio de se criar um efeito dominó. 
 
Segundo um estudo publicado pelo European Policy Centre (Centro de Estudos de Política 
Europeia )14, a situação é muito complexa. 
 
Apenas a Irlanda está sujeita à obrigação jurídica de organizar um referendo e o Primeiro-
Ministro Bertie Ahern confirmou a sua realização em 2008. O Governo irlandês parece 
convencido do resultado positivo desse exercício, desde que a situação económica não se 
deteriore. 
 
Seguramente, há 18 países que não organizarão referendos (Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Bulgária, Chipre, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Letónia, Lituânia, 
Malta, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Suécia). 
 
Em contrapartida, a situação continua incerta em 8 Estados-Membros. 
 
Na Dinamarca, a Constituição prevê um referendo no caso de transferência de soberania para 
uma organização supranacional. No entanto, não deverá ser tomada uma decisão definitiva antes 
do Outono, após a análise do texto pelo Ministério da Justiça. De toda a maneira, aquando do 
Conselho Europeu de Junho de 2007, a delegação dinamarquesa negociou com um mandato 
muito claro em nome dos principais partidos políticos e obteve um resultado satisfatório em 9 
pontos que terão certamente tornado necessário a realização de um referendo. 
 
O Luxemburgo e Espanha são os dois únicos países que ratificaram o Tratado Constitucional 
por via de um referendo e terão provavelmente necessidade de reiterar o exercício. No entanto, 
os dois governos parecem privilegiar a ratificação parlamentar. 
 
Nos Países Baixos, o Governo neerlandês decidiu em 21/09/2007 ratificar o futuro Tratado 
Reformador da União Europeia por simples votação parlamentar e não organizar um novo 
referendo. Confirma assim o parecer do Conselho de Estado neerlandês que, após ter estudado o 
projecto de texto actualmente em discussão no seio da CIG, chegou à conclusão de que o futuro 
Tratado se distinguirá substancialmente do Tratado Constitucional rejeitado pelo povo 
neerlandês em Junho de 2005 e, simultaneamente, não alterará os Tratados existentes da UE de 
forma tão fundamental que crie a necessidade de uma consulta popular  
 
Na Polónia, a formação recente, no próprio seio da coligação governamental, de uma aliança 
eurocéptica composta pela Liga das Famílias Polacas (LPR) e pelo partido "Autodefesa" 
(Samoobrona) não deverá colocar problemas à ratificação do futuro Tratado Reformador, 
segundo uma declaração do Primeiro-ministro polaco Jaroslaw Kazcynski. No entanto, o 
Governo ainda não decidiu se a ratificação do Tratado se fará por referendo popular ou por 
simples votação no parlamento. 
                                                 
14 The EU Reform Treaty: easier signed than ratified? (O Tratado Reformador da UE: mais fácil assinado do que  
ratificado?) Sara Hagemann, Julho de 2007. 
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Portugal comprometeu-se a submeter a referendo o Tratado Constitucional. Saber se este 
compromisso deverá ou não estender-se ao Tratado Reformador, é o teor das discussões no seio 
do parlamento, ainda que o governo faça o possível para evitar este cenário. 
 
Na República Checa, a oposição social-democrata exige um referendo, mas o governo não 
quererá correr o risco de ver a sua Presidência da UE (a partir de Janeiro de 2009) perturbada. 
Ainda que a decisão polaca possa influenciar a da República Checa, a corrente política 
maioritária privilegia a ratificação parlamentar. 
 
O Primeiro-Ministro britânico Gordon Brown e o seu antecessor Tony Blair acordaram que, 
graças às diversas derrogações obtidas, o referendo no Reino Unido não será uma exigência, 
posição que já conta com a contestação dos conservadores e da imprensa britânica eurocéptica. 
Os conservadores rejeitam o projecto de Tratado Reformador proposto pela Presidência 
portuguesa, alegando tratar-se de "uma cópia da antiga Constituição Europeia". Já fizeram 
saber que, na ausência de referendo, poderão apoiar a organização de um referendo "privado". 
Um grande número de deputados trabalhistas poderão juntar-se a este apelo. Se o Ministro 
Gordon Brown for levado a ceder às pressões, o resultado final será, muito provavelmente, 
negativo. 
 
No que diz respeito aos 18 países que ratificarão o Tratado por via parlamentar, 13 poderão 
fazê-lo através de uma votação por maioria simples ou absoluta (Alemanha, Bulgária, Chipre, 
Estónia, Grécia, Hungria, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Roménia, Eslovénia, Suécia) o que 
não deverá colocar problemas de maior.  
 
Em contrapartida, a situação poderá ser mais complexa noutros países em que são exigidas 
maiorias especiais e em que a obtenção dessas maiorias poderá revelar-se tão difícil quanto um 
resultado positivo num referendo. 
 
Maioria dos 2/3  
Esta maioria é requerida nas duas Câmaras na Áustria, na Bélgica, na Finlândia e na Polónia em 
caso de transferência de poderes (caso contrário, maioria simples). Na Áustria e na Finlândia 
esta maioria poderá ser alcançada sem grandes problemas.  
 
Na Bélgica, a maioria dos 2/3 é acompanhada de um quórum de 2/3 no momento da votação, 
bem como de um parecer favorável das assembleias regionais, o que permite prever um 
processo longo e difícil em virtude das constantes tensões entre as diferentes comunidades.  
 
No que diz respeito à Polónia, o governo terá ainda de decidir que regra de votação será seguida 
(maioria simples ou 2/3). Sendo o clima político na Polónia dificilmente previsível, resta esperar 
que a oposição pró-europeia saiba fazer pender a balança no momento da votação. 
 
Maioria dos 3/5  
É a regra em França, na Eslováquia e na República Checa em caso de transferência de poderes 
(caso contrário, maioria simples).  
 
A Constituição francesa, revista em 2004, contém um artigo que faz referência directa ao 
Tratado Constitucional. Daí que, provavelmente, será necessário uma nova alteração (aprovada 
por uma maioria dos 2/3). Para ser bem sucedido neste exercício, o governo precisará 
necessariamente do apoio da oposição socialista. 
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A maioria dos 3/5 parece ser viável na Eslováquia. 
 
Em contrapartida, o actual Governo checo é mais eurocéptico e o peso da oposição aquando da 
votação será decisivo. 
 
Maioria dos 5/6 
Este tipo de maioria é requerido na Dinamarca em caso de transferência de poderes (caso 
contrário, maioria simples). A decisão definitiva sobre este assunto é esperada no Outono, após 
a análise do texto pelo Ministério da Justiça. 
 

*          *          * 
Em todo o caso, e dadas os múltiplos factores aleatórios do processo de ratificação, os governos 
dos Estados-Membros terão todo o interesse em envolver no debate a sociedade civil que, com 
razão ou sem razão, se sente neste momento excluída e pouco ou nada ouvida. A apropriação do 
texto saído da CIG por todos os actores envolvidos terá uma importância crucial no momento da 
votação (parlamentar ou por referendo). 
 
Será indispensável um enorme esforço de pedagogia e de esclarecimento para contrariar 
qualquer tentativa de propaganda eurocéptica destinada a desviar a atenção dos cidadãos dos 
avanços democráticos do texto. Sem isso, o novo texto, tornado ainda menos legível à conta das 
várias declarações e derrogações, corre o risco de ser uma presa fácil para as leituras partidárias 
e deturpadas dos adversários do Tratado. 
 
Neste contexto, caberia ao Parlamento Europeu entabular um diálogo aprofundado a fim de 
demonstrar a sua vontade e capacidade de ouvir e envolver mais os cidadãos na definição das 
regras que lhes serão, consequentemente, aplicadas. O objectivo responde à vontade, 
unanimemente anunciada, de renovar – num período difícil da construção europeia – um elo 
forte entre os cidadãos e as suas instituições.  
 
Neste sentido, a iniciativa “Ágora dos Cidadãos”, lançada pelo Parlamento em Junho de 2006, 
responde à necessidade de os cidadãos europeus se informarem e serem informados. O seu 
objectivo é triplo: 

  superar a clivagem entre eleitos e cidadãos, colmatando assim o fosso entre as 
instituições europeias e os cidadãos da União; 

  superar a clivagem entre os diversos sectores da sociedade civil europeia, promovendo 
a concertação entre eleitos e cidadãos, mas também entre faixas inteiras da sociedade 
civil europeia que, a maior parte do tempo, se ignoram; 

  superar a clivagem entre os egoísmos nacionais, permitindo ultrapassar os bloqueios 
com origem nos reflexos nacionalistas e ir além das fronteiras dos Estados, a fim de 
levar os principais actores de um dossiê a comparar as suas certezas com as dos seus 
vizinhos. 

A prova concreta destas louváveis intenções será dada no Outono, aquando dos encontros no 
quadro da “Ágora dos Cidadãos”. 
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