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Em 2003, o orçamento da União Europeia ascendia a 97 500 milhões de euros, 
ou seja, cerca de 1% do seu PIB, correspondendo ainda a uma vez e meia do valor 
total da despesa do Estado português para o mesmo período.

a união europeia 
Acção!

Desde há mais de meio século, os países da União Europeia vivem em paz. 

Democracia, liberdade, respeito do direito e bem-estar são os seus valores fundamentais. 

Os cidadãos circulam livremente. As trocas comerciais já não têm 

barreiras. E o euro é a moeda de 12 Estados-Membros. A União Europeia 

é agora uma das zonas mais prósperas do planeta.

Sim, a «Europa» impõe-se porque pode actuar mais eficazmente do que 

cada um dos Estados-Membros que a compõem. Para isso, dotou-se dos 

meios que lhe permitem elaborar leis e ter um orçamento próprio.

Resultado ? Actualmente, a maior parte da legislação dos Estados-Membros 

tem origem nas decisões da União Europeia. Isto mostra a importância 

das «leis» europeias na vida quotidiana.
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2004 
A odisseia da Europa

Três episódios importantes 
irão marcar a União Europeia em 2004. 
Etapas fundamentais desta trilogia.

Episódio 1. Alargamento
Quinze anos após a queda do muro de Berlim, 10 novos países vão entrar 

na União Europeia – Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Hungria, 

Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, e República Checa. A União será então 

composta por 25 Estados-Membros.

Episódio 2. Constituição
Reforçada por esta nova dimensão, a Europa vai redefinir os seus valores 

fundamentais, decidir o que os europeus querem fazer em conjunto, 

quem deve fazer e o quê e como devem ser tomadas as decisões: irá então 

adoptar em 2004 a Constituição da União Europeia.

Episódio 3. Eleições
O Parlamento Europeu, protagonista destes dois episódios, será reeleito 

em Junho de 2004 : representará então 455 milhões de habitantes e contará 

732 deputados, provenientes de 25 Estados-Membros.

Em 2001, o produto interno bruto da União Europeia ascendia a 8,827 biliões de euros. 
O dos Estados Unidos ascendia a 11,257 biliões de euros.

O Parlamento Europeu desempenhou um papel importante na Convenção sobre 
o Futuro da Europa, que se reuniu em 2002 e 2003. Objectivo : preparar a Constituição 
da União Europeia.
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um casting de qualidade
Quem faz o quê? 

Cada actor da União Europeu tem o seu próprio papel.

O Parlamento Europeu
Adopta a maior parte das «leis» europeias juntamente com o Conselho 

dos Ministros e aprova o orçamento. Eleito de cinco em cinco anos, 

o Parlamento Europeu intervém nas numerosas decisões que influenciam 

a vida quotidiana dos europeus.

O Conselho Europeu
É composto pelos Chefes de Estado ou de Governo e pelo Presidente da Comissão 

Europeia. Nas Cimeiras, ouve as recomendações do Parlamento Europeu, 

expressas pelo Presidente do Parlamento Europeu e fixa as orientações 

da União.

O Conselho de Ministros
Um ministro por Estado-Membro. A sua composição varia de acordo com 

o assunto tratado.

A Comissão Europeia
Toma a iniciativa das «leis» europeias e vela pela aplicação das políticas 

aprovadas. É renovada de cinco em cinco anos. Os comissários europeus 

são independentes. O Parlamento controla a acção da Comissão e pode 

aprovar uma moção de censura contra ela.

O Tribunal de Justiça da União Europeia 
Garante o respeito do direito comunitário e pode impor sanções.

o parlamento europeu e o conselho : 
legislar a dois

Em matéria de legislação, a Comissão Europeia propõe, mas é o Parlamento 

Europeu, juntamente com o Conselho de Ministros que decide. A legislação 

europeia é elaborada em diversas fases: passo a passo, as posições vão sendo 

ajustadas e aproximadas. O processo pode incluir até três leituras 

do Parlamento Europeu, ou seja, três revisões seguidas de uma votação 

em sessão plenária.

Se, após a segunda votação no Parlamento Europeu, subsistirem desacordos 

entre o Parlamento e o Conselho, duas delegações destas instituições vão 

esforçar-se por superar o problema no âmbito de um comité de conciliação. 

A Comissão também participa nesse comité. Suspense. Na ausência de 

um projecto comum, ou se o Parlamento não vier a alcançar um compromisso 

com o Conselho, não haverá lei. Se da conciliação resultar um projecto 

comum – assim acontece na maior parte dos casos –, o Parlamento Europeu 

poderá vir a aprová-lo numa terceira leitura. Happy end. 
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grande plano 
sobre o Parlamento Europeu

Os Deputados europeus trabalham em Estrasburgo, 
sede do Parlamento Europeu, e em Bruxelas :

no seu grupo político : 

agrupam-se em função das suas afinidades 

políticas e não da sua nacionalidade.

nas comissões parlamentares : 

é preparado o trabalho das sessões plenárias.

nas sessões plenárias : 

12 sessões por ano em Estrasburgo e um certo 

número de sessões mais curtas em Bruxelas.

O Parlamento Europeu trabalha em todas as línguas oficiais: 11 actualmente, 

20 após o alargamento de 2004. Respeitar as línguas dos Estados-Membros 

significa respeitar a democracia e a diversidade cultural que caracteriza 

a Europa.

O Parlamento Europeu dispõe de um Secretariado-Geral. Os grupos 

políticos têm os seus próprios colaboradores, e os Deputados europeus 

têm assistentes parlamentares.

5 300 milhões de euros permitiram assegurar o funcionamento das instituições da União 
Europeia em 2003. Um pouco menos do que o montante consagrado pelo Japão e pela Coreia 
do Sul para a construção dos novos estádios para o Campeonato do Mundo de futebol de 2002...

 
E porque não…

Contactar com um deputado europeu
Para obter as suas coordenadas, consulte o sítio do Parlamento 

Europeu: www.europarl.eu.int. Aí encontrará igualmente os 

documentos do Parlamento Europeu: pareceres, relatórios, debates, 

comunicados de imprensa, etc.

Conhecer os seus direitos
Residir, trabalhar, estudar, viajar na União Europeia... Quais são 

as políticas e as leis da União ? Consulte o sítio Europe-Direct : 

europa.eu.int/citizens. Ou marque o número de telefone gratuito 

00 800 6 7 8 9 10 11.

Saber mais
Entre em contacto, no seu país de residência, com o Gabinete 

do Parlamento Europeu (www.parleurop.pt), com a Representação da 

Comissão Europeia ou com os centros de informação europeus.

Dizer o que tem a dizer
Como simples cidadão ou como associação, pode apresentar 

queixas sobre questões que lhe dizem directamente respeito 

e que se inserem no âmbito das competências da União 

Europeia. Basta apresentar uma petição ao Parlamento Europeu 

(www.europarl.eu.int/petition/petition_pt.htm). 

 http://www.europarl.eu.int 
http://europa.eu.int/citizens
http://www.europarl.eu.int/petition/petition_pt.htm
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cenas escolhidas

O Parlamento Europeu, com o Conselho, adopta as 
decisões europeias, imprimindo-lhes o seu cunho. 
Tais decisões vão influir em muitos aspectos do nosso 
quotidiano. Por conseguinte, o Parlamento Europeu 
exerce uma influência directa nos interesses imediatos 
dos europeus. Uma boa razão para votar nas eleições 
europeias.

Flash-back da legislatura em curso :

empresa : consulta aos trabalhadores
É obrigatória desde Março de 2002. Situação do emprego ou organização 

do trabalho em vias de modificação, risco de perdas de postos de trabalho ? 

Se tal acontecer numa empresa, pública ou privada, com mais de 

50 trabalhadores, os trabalhadores devem ser informados e consultados. 

Foi o Parlamento Europeu que reduziu de 100 para 50 o número mínimo 

de trabalhadores. Impôs igualmente aos Estados-Membros a obrigação 

de tomar medidas coercivas se uma empresa não respeitar esta obrigação.

carburantes : redizir o teor de enxofre
A presença de enxofre na gasolina e no gasóleo aumenta as emissões 

poluentes que têm um efeito nefasto sobre a saúde e o ambiente. O PE e 

o Conselho decidiram reduzir o teor máximo de enxofre de 50 para 10 mg/kg. 

Esta medida reduzirá os gases com efeito de estufa. Permitirá uma redução 

de 5% das mortes causadas por problemas respiratórios e uma redução 

de 2% das mortes provocadas por doenças cardiovasculares. A partir de 2009, 

só será autorizada a venda de carburantes «sem enxofre». O Parlamento 

Europeu bateu-se para que esta medida fosse aplicada dois anos antes.
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resíduos electrónicos : uma gestão drástica
Anualmente, na União Europeia, cerca de 6 milhões de toneladas de 

resíduos provêm de aparelhos eléctricos e electrónicos (electrodomésticos, 

impressoras, candeeiros, computadores, televisores, telefones, utensílios 

eléctricos, máquinas de cortar relva, jogos de vídeo, etc.). Estes resíduos 

devem passar a ser eliminados no respeito do ambiente e – aspecto em 

que o Parlamento Europeu insistiu particularmente – os fabricantes 

serão individualmente responsáveis. Uma decisão do Parlamento Europeu 

e do Conselho que entrará em vigor em Agosto de 2004.

tabaco : chamar as coisas pelo seu nome
A partir de 2004, entrarão em vigor novas medidas destinadas a reduzir 

a mortalidade relacionada com o tabaco e os efeitos do tabagismo passivo. 

Exemplo : redução do teor de nicotina e de alcatrão no tabaco. Proibição 

de menções enganosas tais como «mild», «light», «ultra light». Ou ainda, 

a referência obrigatória nos maços de cigarros de mensagens directas 

e explícitas sobre as consequências do tabagismo : «os fumadores morrem 

prematuramente» ou «fumar provoca cancro mortal nos pulmões», etc. 

No decurso do processo legislativo, foi mais uma vez o Parlamento Europeu 

que reforçou a severidade destas medidas.

cosméticos : só éticos
A partir de 2009, o sector dos cosméticos já não poderá recorrer à 

experimentação animal. Nem comercializar produtos cosméticos testados 

em animais caso existam métodos alternativos. Mas, a partir de 2013, será 

totalmente proibida a comercialização de cosméticos em cuja experimentação 

tenham sido utilizados animais, mesmo que não existam métodos 

alternativos ! Mais uma reivindicação do Parlamento Europeu. Por último, 

outro aspecto em que o Parlamento Europeu insistiu, a informação dos 

consumidores será reforçada.
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sócrates: estudantes sem fronteiras
No domínio da educação, o programa Sócrates, constitui uma magnífica 

vitrina da União Europeia. Esta vitrina tem várias facetas. Erasmus 

é o programa mais conhecido. Oferece aos estudantes universitários 

a possibilidade de fazerem uma parte dos seus estudos noutro Estado-

Membro ou num futuro Estado-Membro. Para o período de 2000-2006, 

o Parlamento Europeu aumentou o orçamento do programa Sócrates 

de 1 400 para 1 850 milhões de euros.

petroleiros: duplos cascos
2002: naufrágio de petroleiros, costas poluídas, fauna destruída, regiões 

sinistradas... A série continua. Mas, desta vez, a União Europeia reagiu 

de imediato. Desde o Verão de 2003, a entrada nos portos da União Europeia 

é proibida aos petroleiros de casco simples, que transportem fuelóleo 

pesado, ou seja, o mais poluente. O Parlamento Europeu e o Conselho 

adoptaram esta regulamentação em primeira leitura.



www.europarl.eu.int  
www.parleurop.pt

eplisboa@europarl.eu.int
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