
 

Glossário
 

 

Audição 
Uma comissão parlamentar pode organizar uma audição com peritos, se isso for julgado útil para o seu trabalho. Em regra, as audições são públicas.

Banco Central Europeu 
O Banco Central Europeu (BCE) gere a moeda única da União Europeia - o euro - e tenta garantir a estabilidade de preços na União Europeia. É responsável
pela definição e execução da política económica e monetária da UE. É uma das sete instituições da União Europeia.

Banco Europeu de Investimento 
O Banco Europeu de Investimento (BEI) apoia projetos nos países da UE e faz investimentos nos futuros Estados Membros e em países parceiros. Pede dinheiro
emprestado nos mercados de capitais, em vez de recorrer ao orçamento da UE, aplicando-o em condições favoráveis em projetos conformes com os objetivos
políticos da União. O BEI é detido pelos 28 Estados Membros da União Europeia.

Cartão amarelo 
Quando a Comissão apresenta uma nova proposta legislativa, ela é enviada aos parlamentos nacionais. Se um terço dos parlamentos nacionais concluir que a
proposta legislativa não respeita o princípio da subsidiariedade, a Comissão tem de a avaliar e decidir se quer manter, alterar ou retirar a sua proposta,
justificando a decisão.

Cartão laranja 
Quando a Comissão apresenta uma nova proposta legislativa, ela é enviada aos parlamentos nacionais. Se a maioria dos parlamentos nacionais concluir que a
proposta legislativa não respeita o princípio da subsidiariedade, a Comissão tem de a reavaliar. Se a mantiver, a Comissão tem de justificar a sua posição por
meio de um parecer fundamentado. Caso o Conselho e o Parlamento votem contra a proposta em primeira leitura, ela será abandonada.

Codecisão 
Termo antes usado para o que agora é o processo legislativo ordinário. De forma não oficial, a palavra continua, no entanto, a ser de uso corrente.

Colégio de Comissários 
O Colégio é composto por 28 comissários europeus.

Comissão associada 
Se uma matéria a debater pelo Parlamento cair sob a alçada de duas ou mais comissões parlamentares, ou se partes dessa matéria forem da competência de
duas ou mais comissões, uma delas é designada comissão responsável, ficando a(s) outra(s) como comissão(ões) associada(s). A comissão responsável e as
comissões associadas trabalham segundo um calendário definido de comum acordo, os relatores mantêm-se mutuamente informados e tentam chegar a um
consenso sobre os textos a propor às suas respetivas comissões e sobre a posição a adotar em relação às alterações. Eles dividem entre si as áreas de
competência.

Comissão do Parlamento Europeu 
As 20 comissões permanentes do Parlamento Europeu elaboram, alteram e aprovam as propostas legislativas, que são depois votadas por todo o PE durante as
sessões plenárias. A composição política das comissões reflete a do Parlamento. O PE pode instituir subcomissões, comissões temporárias especiais e
comissões de inquérito com caráter formal.

Comissão Europeia 
A Comissão Europeia (CE) é o órgão executivo da UE e representa os interesses da União como um todo. É ela que propõe a nova legislação da UE e assegura
a sua correta aplicação. É uma das sete instituições da União Europeia.

Comissário 
A Comissão Europeia é composta por comissários, a quem o Presidente da Comissão individualmente atribui a responsabilidade por uma área política específica.
Atualmente, existem 28 comissários: um por Estado-Membro.

Comité das Regiões 
O Comité das Regiões é um órgão consultivo da UE composto por 353 membros, em representação das autoridades locais e regionais. O CR tem de ser
consultado no decurso dos processos de tomada de decisão da UE nos domínios da coesão económica e social, das redes de infraestruturas transeuropeias, da
saúde, da educação, da cultura, da política de emprego, da política social, do meio ambiente, da formação profissional e dos transportes.

Comité de Conciliação 
O Comité de Conciliação reúne-se durante a fase de concertação do processo legislativo ordinário. É composto por um igual número de representantes dos
Estados Membros e dos eurodeputados (atualmente 28/28). O comité é responsável pela elaboração de um texto comum, que é submetido à apreciação do
Conselho e do Parlamento para aprovação em terceira leitura.

Comité Económico e Social Europeu 
O Comité Económico e Social Europeu é um órgão consultivo da UE composto por 353 membros, em representação da sociedade civil, dos empregadores e dos
trabalhadores. O CESE tem de ser consultado no decurso dos processos de tomada de decisão da UE sobre política económica e social.

Conciliação 
A conciliação é a terceira e última fase do processo legislativo ordinário. Ela ocorre quando o Parlamento e o Conselho não logram chegar a acordo sobre uma
proposta legislativa durante as duas primeiras leituras. As delegações do Conselho e do Parlamento tentam encontrar um compromisso aceitável para ambas.

Conferência dos Presidentes 
A Conferência dos Presidentes organiza as atividades e a programação legislativa do Parlamento Europeu, decide as incumbências e a composição das
comissões e das delegações e é responsável pelo relacionamento com as restantes instituições da UE, com os parlamentos nacionais e com os países não
comunitários. A Conferência dos Presidentes integra o Presidente do PE e os presidentes dos grupos políticos.

Conferência dos Presidentes das Comissões 
A Conferência dos Presidentes das Comissões do Parlamento Europeu é composta pelos presidentes de todas as comissões permanentes e temporárias. A sua
missão consiste em melhorar a cooperação entre as várias comissões do PE.

Conselho da União Europeia 
O Conselho da União Europeia, mais conhecido como o Conselho (e anteriormente como Conselho de Ministros), representa os governos dos Estados Membros
da UE. Juntamente com o Parlamento Europeu, o Conselho aprova a legislação proposta pela Comissão Europeia. É uma das sete instituições da União
Europeia.

Conselho Europeu 
O Conselho Europeu reúne os Chefes de Estado ou de Governo dos Estados Membros da UE. É ele quem toma decisões sobre as grandes prioridades políticas
e as iniciativas de maior importância. O Conselho Europeu não detém o poder legislativo. É uma das sete instituições da União Europeia.

Consulta pública 
Em consultas públicas, a Comissão Europeia solicita às diferentes partes interessadas, como as entidades públicas, as autoridades dos Estados Membros, as
empresas, as organizações (do setor privado), as associações setoriais e os cidadãos, que apresentem os seus pontos de vista sobre a legislação proposta. As
consultas públicas assumem geralmente a forma de um questionário com perguntas abertas e fechadas.

COREPER 
Trata-se de um comité do Conselho composto pelos representantes permanentes dos Estados Membros que prepara os trabalhos do Conselho. O COREPER I
inclui os adjuntos dos embaixadores e o COREPER II é composto pelos próprios embaixadores.

Decisão 
Uma "decisão" reveste-se de caráter obrigatório para todos os seus destinatários (por exemplo, um país da União Europeia ou uma empresa a título individual) e
é diretamente aplicável.

Declaração escrita 
Uma declaração escrita é um texto que pode ter até 200 palavras, apresentado por um máximo de cinco deputados, sobre temas que se inscrevam no âmbito de
atividades da União Europeia. Se for assinado por uma maioria de deputados, é encaminhado para a instituição destinatária. Os deputados podem recorrer a
declarações escritas para lançar ou relançar um debate sobre um tema que faça parte da esfera de competências da UE.

Deputado ao Parlamento Europeu 
Os deputados ao Parlamento Europeu são eleitos diretamente para um período de cinco anos. Os 751 deputados representam os cidadãos da UE.

Direito da UE 
O Direito da União Europeia divide-se em Direito "primário" e Direito "derivado". Os tratados (Direito primário) são a base de toda a ação da UE. O Direito
derivado - que inclui regulamentos, diretivas e decisões - radica nos princípios e objetivos enunciados nos Tratados.

Direito de iniciativa 
O direito de iniciativa da Comissão habilita-a a apresentar propostas, seja porque os Tratados o preveem expressamente, seja porque a Comissão entende que
elas são necessárias. O Conselho e o Parlamento Europeu também podem solicitar à Comissão que apresente propostas.

Diretiva 
Uma "diretiva" é um ato legislativo que estabelece um objetivo que todos os Estados Membros da UE deverão alcançar, embora deixe o método ao cuidado de
cada país.

Grupo das Relações Interinstitucionais 
Trata-se de uma instância da Comissão responsável pela coordenação das relações políticas, legislativas e administrativas com as demais instituições,
nomeadamente o Parlamento Europeu e o Conselho. Reúne membros de todos os gabinetes dos comissários encarregados de acompanhar os assuntos
interinstitucionais.

Grupo político 
Os deputados ao Parlamento Europeu não estão agrupados por nacionalidades, mas sim por filiação política. Existem atualmente sete grupos políticos no
Parlamento Europeu. Os deputados só podem pertencer a um grupo político. Alguns deputados não pertencem a qualquer grupo político e são conhecidos como
deputados não inscritos.

Iniciativa de cidadania 
A iniciativa de cidadania permite que 1 milhão de cidadãos de, pelo menos, um quarto dos Estados Membros da UE solicitem à Comissão Europeia a
apresentação de novas propostas de lei em domínios nos quais dispõe de competências.

Item A 
As ordens de trabalhos do Conselho estão divididas em itens A e itens B. Os itens A são aqueles em que foi alcançado um acordo e que podem ser aprovados
sem debate. Isto não exclui a hipótese de qualquer membro do Conselho ou da Comissão expressar a sua opinião, quando o item em causa é posto à votação.

Item B 
As ordens de trabalhos do Conselho estão divididas em itens A e itens B. Os itens B são aqueles em que não se chegou a acordo e sobre os quais se realizará
um debate. Trata-se amiúde de questões politicamente sensíveis.

Jornal Oficial 
O Jornal Oficial da União Europeia (JO) contém a legislação da UE, informações, avisos e trabalho legislativo preparatório. O JO é publicado todos os dias úteis
em todas as línguas oficiais da UE. Só os atos legislativos publicados no Jornal Oficial são vinculativos.

Língua oficial 
Há 24 línguas oficiais na União Europeia: búlgaro, croata, checo, dinamarquês, neerlandês, inglês, estónio, finlandês, francês, alemão, grego, húngaro, irlandês,
italiano, letão, lituano, maltês, polaco, português, romeno, eslovaco, esloveno, espanhol e sueco. Toda a legislação da União Europeia é publicada em todas as
línguas oficiais.

Livro Branco 
Os Livros Brancos da Comissão são documentos que contêm propostas de ação da UE num determinado domínio. Em alguns casos, vêm na sequência de um
Livro Verde previamente publicado para lançar um processo de consultas a nível europeu. Quando um Livro Branco é acolhido favoravelmente pelo Conselho,
pode propiciar um programa de ação da UE no domínio em causa.

Livro Verde 
Os Livros Verdes são publicados pela Comissão Europeia para suscitar o debate com as partes interessadas a nível europeu. São eles que podem conduzir às
propostas de ação da UE descritas nos Livros Brancos.

Maioria absoluta (no Parlamento Europeu) 
Uma maioria absoluta é constituída pela maioria do conjunto de deputados que compõem o Parlamento Europeu (incluindo os ausentes ou os que não votaram).
Na sua configuração atual com 751 deputados, o limiar da maioria absoluta corresponde a 376 votos.

Maioria qualificada no Conselho 
A maioria qualificada no Conselho corresponde a pelo menos 55% dos membros do Conselho (os Estados-Membros), incluíndo no mínimo 16 países e
representando pelo menos 65% da população da UE. Uma minoria de bloqueio pode ser formada, no mínimo, por quatro membros do Conselho.

Maioria simples (no Parlamento Europeu)  
Uma proposta é aprovada por maioria simples, quando o número de votos favoráveis é superior ao número de votos contra.

Parecer (de uma comissão) 
A comissão parlamentar encarregada do tratamento de um determinado tema pode pedir parecer a outras comissões. O presidente e o relator da comissão
encarregada de emitir parecer são muitas vezes convidados a participar nas reuniões da comissão competente quanto à matéria de fundo. O parecer assume
frequentemente a forma de um relatório escrito.

Parlamento Europeu 
Composto por 751 deputados eleitos por sufrágio direto e universal em 28 países, o Parlamento Europeu (PE) representa os cidadãos da UE. O PE, perante o
qual respondem as demais instituições comunitárias, desempenha o papel de colegislador, a par do Conselho, em quase todos os domínios legislativos da União.
É uma das sete instituições da União Europeia.

Perguntas parlamentares 
As perguntas parlamentares são endereçadas pelos deputados ao Parlamento Europeu a outras instituições e órgãos da UE. O destinatário tem de dar resposta
num determinado prazo. As perguntas parlamentares são uma forma direta de controlo parlamentar das outras instituições e órgãos da UE.

Petições ao Parlamento Europeu 
Qualquer cidadão ou pessoa residente na União Europeia, bem como qualquer empresa, organização ou associação com sede na UE, podem apresentar
petições ao Parlamento Europeu sobre um problema que os afete diretamente e que se enquadre no mandato da UE. Estas petições dão ao Parlamento Europeu
um ensejo para chamar a atenção para qualquer violação dos direitos de um cidadão europeu por parte de um Estado-Membro, de um poder local, ou de
qualquer outra instituição.

Presidência do Conselho 
A Presidência do Conselho da União Europeia é rotativa, mudando de um Estado-Membro para outro de 6 em 6 meses. O Conselho possui 10 configurações
diferentes, cada uma das quais presidida pelo ministro responsável do Estado-Membro que preside, para além do Conselho "Assuntos Externos", que é presidido
em permanência pela Alta Representante da União para a Política Externa e de Segurança Comum.

Presidente do Parlamento Europeu 
O Presidente do Parlamento Europeu preside às sessões plenárias, à Conferência dos Presidentes e à Mesa (composta pelos Vice-Presidentes do PE). É ele
quem representa o Parlamento, quer ao nível da UE, quer no plano internacional.

Processo legislativo ordinário 
No âmbito do processo legislativo ordinário (a antiga codecisão), o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia tomam decisões conjuntas sobre as
propostas da Comissão referentes a uma gama muito ampla de domínios (como, por exemplo, a governação económica, a imigração, a energia, os transportes, o
ambiente e a defesa do consumidor). A maior parte da legislação da UE é agora adotada por esta via.

Proporcionalidade 
De acordo com o princípio da proporcionalidade, o envolvimento das instituições da UE deve limitar-se ao que é necessário para atingir os objetivos dos Tratados.

Proposta alterada (proposta da Comissão após a primeira leitura do PE) 
Entre a primeira leitura do Parlamento e a primeira leitura do Conselho, a Comissão pode alterar a sua proposta de molde a incorporar aquelas alterações do
Parlamento que, em seu entender, melhorem a proposta inicial e/ou sejam suscetíveis de facilitar um acordo entre o Parlamento e o Conselho.

Regulamento 
Um "regulamento" é uma modalidade legislativa da União Europeia que é diretamente aplicável e que possui força jurídica obrigatória em todos os Estados
Membros. Os governos nacionais não têm de tomar quaisquer medidas para aplicar os regulamentos da UE.

Relator 
Um relator é um eurodeputado nomeado pela comissão parlamentar responsável pelo tratamento de uma proposta legislativa, que acompanha a proposta ao
longo do seu percurso em sede parlamentar e prepara um relatório sobre o tema.

Relatório 
Quando uma proposta da Comissão é encaminhada para uma comissão parlamentar, a comissão designa um relator para elaborar um relatório, que geralmente
consiste de alterações à proposta, breves justificações e uma exposição de motivos, incluindo uma ficha financeira de avaliação do impacto da proposta em
termos monetários e da sua compatibilidade com o orçamento a longo prazo.

Relatório de iniciativa 
Além de relatórios legislativos, as comissões parlamentares podem produzir "relatórios de iniciativa" sobre questões do âmbito da sua competência. Esses
relatórios podem ser um meio de sensibilização para determinado problema.

Relator-sombra 
O relator-sombra é um eurodeputado que acompanha um dossiê ou um relatório do Parlamento Europeu em nome de um grupo político que não o do relator.

Reuniões conjuntas de comissões 
Se uma matéria enviada à apreciação do Parlamento não puder ser atribuída a uma comissão competente quanto à matéria de fundo, visto ter que ver com as
competências de várias, os respetivos relatores elaboram um único projeto de relatório, que é votado conjuntamente pelas comissões em causa, sob a
presidência comum dos seus respetivos Presidentes.

Secretário-Geral do Conselho 
É o chefe da Secretariado-Geral do Conselho, que presta assistência ao Conselho e ao Conselho Europeu. A par do Presidente do Conselho, é ele quem assina
todos os atos adotados em conjunto pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho.

Secretário-Geral do Parlamento Europeu 
Trata-se do mais alto funcionário do Parlamento, responsável pela administração desta instituição. Garante o bom funcionamento dos trabalhos parlamentares,
sob a égide do Presidente e da Mesa. A par do Presidente, é ele quem verifica e assina todos os atos adotados em conjunto pelo Parlamento Europeu e do
Conselho.

Sessão plenária 
As sessões plenárias têm lugar 12 vezes por ano em Estrasburgo, havendo sessões plenárias mais curtas em Bruxelas. O plenário congrega a totalidade dos 751
deputados para debater e votar a legislação da UE e tomar posição sobre questões de natureza política.

Subsidiariedade 
Segundo o princípio da subsidiariedade, a UE deve abster-se de agir (exceto em áreas que sejam da sua competência exclusiva), a menos que a iniciativa da UE
seja mais eficaz do que uma ação empreendida a nível nacional, regional ou local. São efetuadas verificações constantes para ver se uma ação ao nível da UE se
justifica.

Texto conjunto 
Texto aprovado pelo Comité de Conciliação durante o processo de conciliação. Está sujeito a uma votação única no Parlamento e no Conselho e não lhe podem
ser propostas alterações.

Tratado da União Europeia (TUE) 
O Tratado de Maastricht, em vigor desde 1993, foi alterado e rebatizado como Tratado da União Europeia pelo Tratado de Lisboa. Estabelece a UE como
entidade jurídica, definindo os seus valores, objetivos, instituições e competências. É um dos dois principais tratados em que a UE atualmente se baseia.

Tratado de Amesterdão 
O Tratado de Amesterdão entrou em vigor em 1 de maio de 1999. O seu objetivo era o de reformar as instituições da UE, preparando-as para a adesão de futuros
Estados Membros. O Tratado de Amesterdão alterou, renumerou e consolidou os Tratados UE e CEE e alargou o recurso à codecisão.

Tratado de Lisboa 
O Tratado de Lisboa entrou em vigor em 1 de dezembro de 2009. Integra o Tratado da União Europeia (TUE) e o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia (TFUE). O Tratado de Lisboa conferiu mais poderes ao Parlamento Europeu, mudou os procedimentos de voto no Conselho, introduziu a iniciativa de
cidadania e instituiu um presidente permanente do Conselho Europeu, o novo cargo de Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política
de Segurança e um novo serviço diplomático da UE, além de ter delimitado os poderes de que dispõe a UE, os poderes de que dispõem os Estados Membros e
os poderes que são compartilhados. O Tratado de Lisboa mudou o nome da codecisão para processo legislativo ordinário e aumentou o número de domínios a
que o PLO se aplica.

Tratado de Maastricht 
O Tratado de Maastricht, ou Tratado da União Europeia, entrou em vigor em 1 de novembro de 1993. Instituiu a União Europeia (antes, a UE chamava-se
Comunidades Europeias) e introduziu a codecisão e a cooperação entre os governos da UE em matéria de defesa, justiça e assuntos internos. Foi o Tratado de
Maastricht que abriu caminho à União Económica e Monetária e incorporou elementos de uma união política (cidadania e políticas externa e interna comuns).

Tratado de Nice 
O Tratado de Nice entrou em vigor em 1 de fevereiro de 2003. O seu propósito consistia em reformar as instituições, a fim de que a UE pudesse funcionar de
forma eficiente depois do alargamento a 25 Estados Membros. O Tratado de Nice introduziu métodos para alterar a composição da Comissão e redefinir o
sistema de votação no Conselho.

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) viu a luz do dia em 1958 sob a designação de Tratado de Roma, embora tenha sido objeto de
múltiplas alterações desde então. É ele que define os pormenores organizativos e funcionais da União Europeia. O TFUE é um dos dois principais tratados em
que a UE atualmente se baseia.

Tratados 
Um tratado é um acordo vinculativo entre os Estados Membros da União Europeia. Define os objetivos da UE, as normas por que se regem as instituições da
União, o modo como as decisões são tomadas e a relação entre a UE e os seus Estados Membros.

Tribunal de Contas Europeu 
O Tribunal de Contas Europeu promove auditorias às finanças da UE. O seu papel consiste em melhorar a gestão financeira da UE e elaborar relatórios sobre a
utilização dos dinheiros públicos. É uma das sete instituições da União Europeia.

Tribunal de Justiça da União Europeia 
O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) interpreta o Direito da UE e garante a sua aplicação uniforme em todos os Estados Membros. Também resolve
litígios entre governos, indivíduos, empresas ou organizações da UE e as instituições comunitárias. É uma das sete instituições da União Europeia.

Trílogo 
Uma série de reuniões informais com a presença do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão. O objetivo dessas reuniões reside na obtenção de um
acordo (sobre um pacote de alterações ou a redação de certas leis) que seja aceitável para o Conselho e para o Parlamento.

Unanimidade (no Conselho) 
A unanimidade pressupõe que todos os Estados Membros reunidos em Conselho cheguem a acordo sobre uma proposta antes de ela poder ser adotada. Desde
o Tratado de Lisboa que só um número restrito de políticas julgadas sensíveis continua a estar sujeito à aprovação por unanimidade.

 

Processo legislativo ordinário  
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