
BASES JURÍDICAS PARA O PROCESSO LEGISLATIVO ORDINÁRIO

1

Base jurídica Descrição Elementos 

processuais1

Artigo 14.º Serviços de interesse 

económico geral 

Artigo 15.º, n.° 3 Acesso aos documentos 

das instituições 

Artigo 16.º, n.° 2 Autoridades de controlo 

independentes para a 

protecção dos dados 

pessoais

Artigo 18.º Proibição da discriminação 

em razão da nacionalidade

Artigo 19.º, n.° 2 Princípios de base para 

combater as discriminações

Artigo 21.º, n.° 2 Facilitação da livre circulação 

e permanência dos cidadãos 

da União

Artigo 24.º Iniciativa de cidadania

Artigo 33.º Cooperação aduaneira

1  Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, para a adopção de actos 
em conformidade com o processo legislativo ordinário, a regra de 
votação no Conselho é a maioria qualificada (artigo 16.°, n.° 3, do TUE). 
Todavia, quando além da base jurídica que sujeita a adopção ao processo 
legislativo ordinário, o projecto de acto contém uma base jurídica que 
exige a unanimidade, é exigida a unanimidade para a adopção do acto 
(por exemplo, artigo 352.°, n.° 1, do TFUE). 
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Artigo 42.º, primeiro 

parágrafo

Aplicação de regras 

de concorrência à produção 

e ao comércio de produtos 

agrícolas

Consulta CESE

Artigo 43.º, n.° 2 Organização comum 

dos mercados agrícolas

Consulta CESE

Artigo 46.º Livre circulação de 

trabalhadores

Consulta CESE

Artigo 48.° Regras relativas à segurança 

social dos trabalhadores 

migrantes

Artigo 294.º, sob 

reserva do disposto 

no artigo 48.º, 

segundo parágrafo.

Artigo 50.°, n.° 1 Liberdade 

de estabelecimento

Consulta CESE

Artigo 51.°, segundo 

parágrafo

Exclusão de determinadas 

actividades da aplicação 

das disposições relativas 

à liberdade 

de estabelecimento

Artigo 52.°, n.° 2 Coordenação das disposições 

que prevêem um regime 

especial de estabelecimento 

para os estrangeiros

Artigo 53.°, n.° 1 Reconhecimento mútuo 

de diplomas tendo 

em vista a liberdade 

de estabelecimento

Artigo 56.°, segundo 

parágrafo

Liberdade de prestação 

de serviços extensiva a 

nacionais de um Estado 

terceiro

Artigo 59.°, n.° 1 Liberalização de serviços Consulta CESE

Artigo 62.° Exclusão de determinadas 

actividades da aplicação 

das disposições relativas 

à liberdade de prestação 

de serviços



37

Coordenação das disposições 

que prevêem um regime 

especial de liberdade 

de prestação de serviços 

para os estrangeiros

Reconhecimento mútuo 

de diplomas tendo em vista 

a liberdade de prestação 

de serviços

Artigo 64.°, n.° 2 Circulação de capitais 

provenientes ou com destino 

a países terceiros que 

envolva investimento directo

Artigo 75.°, primeiro 

parágrafo

Medidas administrativas 

em matéria de prevenção 

do terrorismo aplicáveis 

aos movimentos de capitais 

e aos pagamentos

Artigo 77.º, n.° 2 Medidas relativas 

aos controlos nas fronteiras, 

ao asilo e à imigração

Artigo 78.º, n.° 2 Medidas relativas 

a um sistema europeu 

comum de asilo

Artigo 79.º, n.° 2 Política comum de imigração

Artigo 79.º, n.° 4 Medidas para incentivar 

e apoiar a integração de 

nacionais de países terceiros

Artigo 81.º, n.° 2 Cooperação judiciária 

em matéria civil

Artigo 82.º, n.° 1 Cooperação judiciária 

em matéria penal

Artigo 294.º, sob 

reserva do disposto 

no artigo 76.º, 

alínea b).
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Artigo 82.º, n.° 2 Regras mínimas relativas ao 

reconhecimento mútuo das 

sentenças e decisões judiciais 

e à cooperação policial e 

judiciária em matéria penal

Artigo 294.º, sob 

reserva do disposto 

no artigo 76.º, alínea 

b), e no artigo 82.º, 

n.° 3.

Artigo 83.º, n.° 1 Regras mínimas relativas 

à definição das infracções 

penais e das sanções em 

domínios de criminalidade 

particularmente grave com 

dimensão transfronteiriça

Artigo 294.º, sob 

reserva do disposto 

no artigo 76.º, alínea 

b), e no artigo 83.º, 

n.° 3.

Artigo 83.º, n.° 2 Aproximação de legislações 

(regras mínimas relativas 

à definição de infracções 

penais e sanções)

Artigo 294.º, sob 

reserva do disposto 

no artigo 76.º, alínea 

b), e no artigo 83.º, 

n.° 3.

Artigo 84.º Medidas para incentivar e 

apoiar a acção dos Estados-

-Membros no domínio da 

prevenção da criminalidade

Artigo 294.º, sob 

reserva do disposto 

no artigo 76.º, 

alínea b).

Artigo 85.º, n.° 1 Estrutura, funcionamento, 

domínio de acção e funções 

da Eurojust

Artigo 294.º, sob 

reserva do disposto 

no artigo 76.º, 

alínea b).

Artigo 87.º, n.° 2 Medidas relativas à 

cooperação policial

Artigo 294.º, sob 

reserva do disposto 

no artigo 76.º, 

alínea b).

Artigo 88.º, n.° 2 Estrutura, funcionamento, 

domínio de acção e funções 

da Europol

Artigo 294.º, sob 

reserva do disposto 

no artigo 76.º, 

alínea b).
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Artigo 91.º, n.° 1 Política comum de 

transportes (por caminho-

-de -ferro, por estrada e por 

via navegável)

Consulta CESE e CR

Artigo 100.º, n.° 2 Política comum de 

transportes (marítimos 

e aéreos)

Consulta CESE e CR

Artigo 114.º, n.° 1 Medidas relativas à 

aproximação das legislações 

no mercado interno

Consulta CESE

Artigo 116.º, segundo 

parágrafo

Eliminação de distorções 

da concorrência

Artigo 118.°, primeiro 

parágrafo

Medidas relativas 

à protecção uniforme 

dos direitos de propriedade 

intelectual na União

Artigo 121.º, n.° 6 Regras do procedimento 

de supervisão multilateral 

das políticas económicas

Artigo 129.º, n.° 3 Alteração de alguns 

artigos dos Estatutos 

do SEBC

A iniciativa 

legislativa pode ser 

sob recomendação 

do BCE (e consulta 

da Comissão) ou 

sob proposta da 

Comissão (e consulta 

do BCE)

Artigo 133.º Medidas necessárias 

para a utilização do euro

Consulta BCE

Artigo 136.º, n.° 1 Certas medidas relativas 

ao euro

Artigo 294.º, sob 

reserva do disposto 

no artigo 136.º, n.° 2, 

e no artigo 238.º, 

n.° 3.
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Artigo 149.º, primeiro 

parágrafo

Acções de incentivo no 

domínio do emprego

Consulta CESE e CR

Artigo 153.º, n.° 2, 1.º e 

2.º parágrafos

Certas medidas relativas 

à política social

Artigo 294.º, sob 

reserva do disposto 

no artigo 153.º, n.° 2, 

terceiro parágrafo; 

consulta CESE e CR

Artigo 157.º, n.° 3 Aplicação do princípio da 

igualdade de oportunidades 

e da igualdade de 

tratamento entre homens 

e mulheres em matéria de 

emprego e de trabalho

Consulta CESE

Artigo 164.º Regulamentos de aplicação 

relativos ao Fundo Social 

Europeu

Consulta CESE e CR

Artigo 165.º, n.° 4, 

primeiro travessão

Acções de incentivo em 

matéria de educação

Consulta CESE e CR

Artigo 166.º, n.° 4 Medidas relativas à política 

de formação profissional

Consulta CESE e CR

Artigo 167.º, n.° 5, 

primeiro travessão

Acções de incentivo 

em matéria de cultura

Consulta CR

Artigo 168.º, n.° 4 Certas medidas de saúde 

pública

Consulta CESE e CR

Artigo 168.º, n.° 5 Certas medidas relativas 

à saúde humana

Consulta CESE e CR

Artigo 169.º, n.° 3 Medidas de apoio e de com-

plemento em matéria de 

protecção dos consumidores

Consulta CESE

Artigo 172.º, primeiro 

parágrafo

Orientações, acção e apoio 

aos projectos de interesse 

comum em matéria de redes 

transeuropeias

Artigo 294.º, sob 

reserva do disposto 

no artigo 172.º, 

segundo parágrafo; 

consulta CESE e CR
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Artigo 173.º, n.° 3 Medidas específicas de apoio 

no que respeita à indústria

Consulta CESE

Artigo 175.º, 

terceiro parágrafo

Acções específicas (não 

inseridas no âmbito dos 

fundos com finalidade 

estrutural) em matéria de 

coesão económica, social 

e territorial

Consulta CESE e CR

Artigo 177.º, 

primeiro parágrafo

Missões, objectivos 

prioritários e organização 

dos fundos com finalidade 

estrutural

Consulta CESE e CR

Artigo 177.º, 

primeiro parágrafo

Regras gerais e outras 

disposições aplicáveis aos 

fundos com finalidade 

estrutural

Consulta CESE e CR

Artigo 177.º, 

segundo parágrafo

Criação de um fundo de 

coesão nos domínios do 

ambiente e das redes 

transeuropeias em matéria 

de infra-estruturas 

de transportes

Consulta CESE e CR

Artigo 178.º Regulamentos de aplicação 

relativos ao FEDER

Consulta CESE e CR

Artigo 182.º, n.° 1 Programa-quadro plurianual 

em matéria de investigação 

e desenvolvimento 

tecnológico

Consulta CESE

Artigo 182.º, n.° 5 Medidas necessárias à 

realização do espaço 

europeu de investigação

Consulta CESE
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Artigo 188.º, 

segundo parágrafo

Certas medidas de 

execução do programa-

-quadro plurianual em 

matéria de investigação 

e desenvolvimento 

tecnológico

Consulta CESE

Artigo 189.º, n.° 2 Medidas em matéria de 

política espacial europeia

Artigo 192.º, n.° 1 Certos aspectos da política 

ambiental

Consulta CESE e CR

Artigo 192.º, n.° 3 Adopção dos programas 

gerais de acção que fixam 

os objectivos prioritários 

da política ambiental

Consulta CESE e CR

Artigo 194.º, n.° 2 Política no domínio 

da energia, à excepção 

das medidas fiscais

Consulta CESE e CR

Artigo 195.º, n.° 2 Acção no sector do turismo

Artigo 196.º, n.° 2 Acção em matéria 

de protecção civil

Artigo 197.º, n.° 2 Medidas necessárias em 

matéria de cooperação 

administrativa na execução 

do direito da União

Artigo 207.º, n.° 2 Quadro de execução da 

política comercial comum

Artigo 209.º, n.° 1 Medidas necessárias 

à execução da política 

de cooperação 

para o desenvolvimento

Artigo 212.º, n.° 2 Medidas necessárias 

à execução da cooperação 

económica, financeira 

e técnica
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Artigo 214.º, n.° 3 Definição do quadro 

de execução da ajuda 

humanitária

Artigo 214.º, n.° 5 Estatuto e regras de 

funcionamento do Corpo 

Europeu de Voluntários para 

a Ajuda Humanitária

Artigo 224.º Estatuto dos partidos 

políticos ao nível europeu

Artigo 257.º, 

primeiro parágrafo

Criação de tribunais 

especializados adstritos 

ao Tribunal Geral

A iniciativa 

legislativa pode ser 

sob recomendação 

do Tribunal de 

Justiça (e consulta 

da Comissão) ou 

sob proposta da 

Comissão (e consulta 

do Tribunal 

de Justiça)

Artigo 281.º, 

segundo parágrafo

Alteração de certas 

disposições do Estatuto 

do Tribunal de Justiça 

da União Europeia

A iniciativa 

legislativa pode ser 

sob recomendação 

do Tribunal de 

Justiça (e consulta 

da Comissão) ou 

sob proposta da 

Comissão (e consulta 

do Tribunal 

de Justiça)

Artigo 291.º, n.° 3 Regras e princípios gerais 

relativos aos mecanismos 

de controlo que os Estados-

-Membros podem aplicar ao 

exercício das competências 

de execução pela Comissão
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Artigo 298.º, n.° 2 Disposições relativas à 

administração europeia

Artigo 322.º, n.° 1, 

alínea a)

Certas regras financeiras 

(nomeadamente 

modalidades relativas à 

elaboração e execução do 

orçamento e à prestação e 

fiscalização das contas)

Consulta TC

Artigo 322.º, n.° 1, 

alínea b)

Regras de organização do 

controlo da responsabilidade 

dos intervenientes 

financeiros

Consulta TC

Artigo 325.º, n.° 4 Medidas de prevenção e 

combate das fraudes lesivas 

dos interesses financeiros 

da União

Consulta TC

Artigo 336.º Estatuto dos funcionários e 

regime aplicável aos outros 

agentes da União

Consulta às outras 

instituições 

interessadas

Artigo 338.º, n.° 1 Medidas relativas à 

elaboração de estatísticas


