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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

28.3.2012

Sra. Doris Pack
Presidente
Comissão da Cultura e da Educação
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de regulamento do Conselho que 
institui o programa «Europa para os cidadãos» para o período de 2014-2020 
(COM(2011)0884 – 2011/0436(APP))

Senhora Presidente,

Por carta de 5 de março de 2012, V. Exa. solicitou à Comissão dos Assuntos Jurídicos, nos 
termos do artigo 37.º do Regimento, que emitisse parecer sobre a pertinência da base jurídica 
escolhida pela Comissão para a proposta de regulamento do Conselho que institui o programa 
«Europa para os cidadãos» para o período de 2014-2020. A Comissão apresentou a sua 
proposta em 14 de dezembro de 2011, com base no artigo 352.º do TFUE. Na carta 
supramencionada, V. Exa. questiona esta escolha em particular, dado o atual programa 
«Europa para os cidadãos» (2007-2013) ter uma dupla base jurídica, os antigos artigos 151.º e 
308.º do Tratado CE (atualmente artigos 167.º e 352.º do TFUE), e ter sido adotado no âmbito 
do procedimento de codecisão.

ANTECEDENTES

I. A proposta

A Comissão Europeia propõe um programa «Europa para os cidadãos» para o período de 
2014-2020 que assenta no programa atual. No que respeita ao objetivo geral da proposta, o 
artigo 1.º, n.º 2, estipula que, no "âmbito do objetivo geral de fomentar a compreensão da 
União Europeia e promover a participação cívica, o programa irá contribuir para os seguintes 
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objetivos gerais: reforçar a memória e melhorar a capacidade de participação cívica a nível da 
União”. O artigo 2.º é mais preciso: os objetivos do programa consistirão em reforçar "a 
sensibilização em matéria de memória e da história, da identidade e dos objetivos da União, 
estimulando o debate, a reflexão e o estabelecimento de redes" (artigo 2.º, n.º 1, da proposta) e 
"encorajar a participação democrática e cívica dos cidadãos a nível da União, melhorando a 
compreensão destes sobre o processo de elaboração das políticas da União" (artigo 2.º, n.º 2, 
da proposta). Como referido na Exposição de Motivos, o objetivo é "mobilizar os cidadãos a 
nível local para o debate sobre questões concretas de interesse europeu"1. Assim, "estes 
tomam consciência do impacto das políticas da União no seu quotidiano".

Nos artigos 3.º, 4.º, 5.º e seguintes, a proposta determina e define como alcançar estes 
objetivos: medidas a tomar, estrutura do programa, participação, cooperação com 
organizações internacionais, execução do programa, etc. 

II. As bases jurídicas em questão

1. Base jurídica da proposta

A proposta da Comissão baseia-se no artigo 352.° do TFUE, que prevê o seguinte:

"Artigo 352.º

Se uma ação da União for considerada necessária, no quadro das políticas definidas pelos 
Tratados, para atingir um dos objetivos estabelecidos pelos Tratados, sem que estes tenham 
previsto os poderes de ação necessários para o efeito, o Conselho, deliberando por 
unanimidade, sob proposta da Comissão e após aprovação do Parlamento Europeu, adotará as 
disposições adequadas. Quando as disposições em questão sejam adotadas pelo Conselho de 
acordo com um processo legislativo especial, o Conselho delibera igualmente por 
unanimidade, sob proposta da Comissão e após consulta ao Parlamento Europeu.”

2. A proposta de alteração da base jurídica
No pedido de parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica da proposta, 
V. Exa. menciona a possibilidade de acrescentar o artigo 167.º do TFUE, que prevê o
seguinte:

"Artigo 167.º

1. A União contribuirá para o desenvolvimento das culturas dos Estados-Membros, 
respeitando a sua diversidade nacional e regional, e pondo simultaneamente em evidência o 
património cultural comum.

2. A ação da União tem por objetivo incentivar a cooperação entre Estados-Membros e, se 
necessário, apoiar e completar a sua ação nos seguintes domínios:
– melhoria do conhecimento e da divulgação da cultura e da história dos povos europeus,
– conservação e salvaguarda do património cultural de importância europeia,

                                               
1 COM(2011)0884, Exposição de Motivos, p. 2.
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– intercâmbios culturais não comerciais,
– criação artística e literária, incluindo o setor audiovisual.

3. [...]

4. [...]

5. Para contribuir para a realização dos objetivos a que se refere o presente artigo:
– o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário, e após consulta do Comité das Regiões, adotam ações de incentivo, com exclusão 
de qualquer harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos 
Estados-Membros [...]"

III. Análise 

1. Princípios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça
Como assinalado pelo Tribunal de Justiça, a escolha da base jurídica reveste-se de 
"importância constitucional"1, devido ao princípio da "atribuição de competências" por que a 
União se rege. O Tribunal de Justiça estabeleceu que, regra geral, as medidas devem assentar 
numa única base jurídica. Uma medida com duas finalidades, dois objetivos ou duas 
componentes deve assentar numa única base jurídica, que será determinada pela componente
predominante da medida2. Poderá recorrer-se a uma dupla base jurídica "a título excecional, 
se se provar que o ato prossegue simultaneamente vários objetivos ou abrange várias 
componentes, que se encontram ligados de forma indissociável, sem que um seja secundário e 
indireto em relação ao outro"3.

O Tribunal estabeleceu ainda os vários critérios que devem determinar a escolha da base 
jurídica de cada caso específico. Estes critérios são reiterados pela jurisprudência do Tribunal 
de Justiça e podem ser sintetizados do seguinte modo:
– a escolha não é subjetiva, devendo "fundar-se em elementos objetivos, suscetíveis de 
controlo jurisdicional"4;
– a finalidade e o conteúdo da medida em questão devem estar incluídos nestes fatores5.

No que respeita ao artigo 352.º do TFUE enquanto base jurídica, o Tribunal considerou que só 
se justifica tomar medidas nos termos deste artigo quando nenhuma outra disposição do 
Tratado confira à União a competência necessária6.
O artigo 167.º do TFUE constitui a base jurídica específica que poderá ser relevante neste 
contexto.

                                               
1 Parecer n.º 2/00 de 6 de dezembro de 2001 sobre o Protocolo de Cartagena [2001], Colet. I-9713.
2 Processo C-42/97, Parlamento contra Conselho [1999], Colet. I-869, n.ºs 39 e 40.
3 Processo C-441/06, Comissão contra Parlamento Europeu e Conselho [2007], Colet. I-8887, n.º 47.
4 Processo 45/86, Comissão contra Conselho [1987], Colet. 1439, n.º 5.
5 Processo C-300/89, Comissão contra Conselho [1991], Colet. I-287, n.º 10; Processo C-411/06, Comissão 
contra Parlamento e Conselho [2009], Colet. I-7585, n.º 45; e Processo C-166/07, Parlamento contra Conselho
[2009], Colet. I-7135, n.º 4.
6 Processo 45/86, Comissão contra Conselho [1987], Colet. 1493, n.º 13; Processo C-436/03, Parlamento 
Europeu contra Conselho [2006], Colet. I-3733, n.ºs 36-46; Processo C-166/07, Parlamento Europeu contra 
Conselho [2009], Colet. I-7135, n.ºs 40-41.
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2. Objetivos da proposta
A proposta visa duas séries de objetivos: "Memória e cidadania europeia" e "Compromisso 
democrático e participação cívica" (artigo 3.º, n.º 1). Estas duas vertentes são igualmente 
importantes, pelo que não há uma relação de subordinação entre elas.

a) "Memória e cidadania europeia"
O n.º 2 do artigo 167.º do TFUE diz respeito à "melhoria do conhecimento e da divulgação da 
cultura e da história dos povos europeus". Na proposta em causa, o objetivo "memória" está 
relacionado com a história da União, sendo portanto abrangido pelo artigo 167.º do TFUE. É 
importante referir que, apesar de a palavra "cultura" não ser explicitamente mencionada na 
proposta ou nos seus objetivos, o resultado é idêntico: não é necessária uma referência 
explícita a "cultura" para desencadear a aplicação do artigo 167.º do TFUE, uma vez que a 
referência a "história" se revela suficiente. 

b) "Compromisso democrático e participação cívica"
O outro objetivo da proposta relacionado com a "participação cívica" diz respeito à cidadania 
europeia. O Tratado não contém uma base jurídica específica para medidas relacionadas com 
esta matéria. Consequentemente, é necessário recorrer ao artigo 352.º do TFUE. Para que o 
artigo 352.º do TFUE constitua a base jurídica adequada, a ação em causa deve visar um dos 
objetivos previstos nos Tratados (ver artigo 352.º, n.º 1, do TFUE supramencionado). O artigo 
9.º do TUE consagra a cidadania da União Europeia, que acresce à cidadania nacional1. O 
artigo 11.º, n.º 1, do TUE prevê que as instituições deem "aos cidadãos e às associações 
representativas a possibilidade de expressarem e partilharem publicamente os seus pontos de 
vista sobre todos os domínios de ação da União", promovendo assim uma cidadania ativa. 
Este último objetivo deve ser alcançado através da aplicação das medidas relacionadas com a 
cidadania europeia contidas na proposta. Assim sendo, tudo indica que o artigo 352.º constitui 
a base jurídica apropriada para esta série de medidas.

3. "Europa para os cidadãos" 2007-2013
A comparação com o atual programa – ao qual V. Exa. faz referência no pedido de parecer 
sobre a base jurídica – confirma esta conclusão: por um lado, o atual programa visa assegurar 
a participação dos cidadãos europeus no processo de integração europeia; por outro, visa criar, 
entre os cidadãos europeus, um sentido de identidade europeia, com base em valores, numa 
história e numa cultura comummente reconhecidos. A vertente cultural é abrangida pelo 
artigo 167.º do TFUE; no entanto, no que respeita à vertente "participação cívica", para a qual 
os Tratados não preveem uma base jurídica específica, foi necessário recorrer ao artigo 352.º 
do TFUE. Assim, ambos os artigos formam, conjuntamente, a base jurídica do programa 
"Europa para os Cidadãos" na sua versão de 2006.

4. Aspetos processuais
Importa referir que, sempre que seja necessário recorrer ao artigo 352.º do TFUE em 
articulação com outras disposições do Tratado, cumpre combinar-se igualmente os requisitos
processuais relevantes. Embora o Tribunal tenha, em geral, considerado que o recurso a duas 

                                               
1 "Em todas as suas atividades, a União respeita o princípio da igualdade dos seus cidadãos, que beneficiam de 
igual atenção por parte das suas instituições, órgãos e organismos. É cidadão da União qualquer pessoa que tenha 
a nacionalidade de um Estado-Membro. A cidadania da União acresce à cidadania nacional e não a substitui.”
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bases jurídicas é impossível quando os procedimentos previstos para cada uma delas sejam 
incompatíveis1, não levanta a questão da incompatibilidade no âmbito do artigo 352.º do 
TFUE (uma vez que o recurso ao artigo 352.º do TFUE implica necessariamente que 
nenhuma outra base jurídica possa ser utilizada). Pelo contrário, o Tribunal permite que o 
requisito de unanimidade previsto no artigo 352.º do TFUE seja articulado com outros 
procedimentos, como o processo legislativo ordinário2. Neste caso, ao que tudo indica, seria 
possível combinar o processo legislativo ordinário com o requisito de unanimidade.

5. Parecer do Serviço Jurídico
Numa nota de 21 de fevereiro de 2012 dirigida à comissão a que V. Exa. preside, bem como 
numa nota datada de 15 de março de 2012, elaborada no âmbito do pedido, à Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, de emissão de parecer sobre a base jurídica em causa, o Serviço Jurídico 
considerou que os artigos 167.º e 352.º do TFUE devem constituir a base jurídica da proposta.

IV. Conclusões e recomendações

A Comissão dos Assuntos Jurídicos procedeu à apreciação da questão supra na sua reunião de 
27 de março de 2012. Nesta reunião, a comissão decidiu, por unanimidade3, recomendar que a 
base jurídica adequada para a proposta de regulamento do Conselho que institui o programa 
«Europa para os cidadãos» para o período de 2014-2020 seja composta pelos artigos 167.º e 
352.º do TFUE.

Com os melhores cumprimentos,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Processo 300/89, Comissão contra Conselho, dito "Dióxido de titânio" [1991], Colet. I-2867, n.ºs 17-25. 
2 Processo C-166/07, Parlamento contra Conselho, n.º 69. Ver, por exemplo, a sexta citação do Regulamento 
(UE) n.º 1232/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro de 2010, relativo às contribuições 
financeiras da União Europeia para o Fundo Internacional para a Irlanda (2007-2010) (JO 346, 30.12.2010, p. 
1.), referente ao "processo legislativo ordinário e com o requisito de unanimidade no Conselho previsto na 
primeira frase do n.º 1 do artigo 352.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia".
3 Estiveram presentes na votação os seguintes deputados: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Evelyn Regner 
(Vice-Presidente), Françoise Castex (Vice-Presidente), Sebastian Valentin Bodu (Vice-Presidente), Marielle 
Gallo, Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, 
Sajjad Karim, Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger. 


