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Bem-vindo ao 
Parlamento Europeu!

desde 1979 que milhões de europeus elegem, de cinco em cinco anos, os seus repre-
sentantes no Parlamento Europeu. Quem são os deputados, o que fazem em Estrasbur-
go e bruxelas, e quais as suas competências? Atendendo à infl uência que as decisões 
do Parlamento têm na vida quotidiana dos cidadãos em toda a Europa, pretende-se 
responder, com a presente brochura, a essas perguntas.

O Parlamento Europeu é a única assembleia parlamentar multinacional que existe no Mundo 
e a única instituição da União Europeia directamente eleita pelos cidadãos. Representa cerca 
de 500 milhões de cidadãos dos 27 Estados-Membros da União Europeia. De cinco em cinco 
anos são organizadas eleições, tendo as de Junho de 2009 assinalado o trigésimo aniversário 
da primeira eleição por sufrágio universal directo. Com este último acto eleitoral, o Parlamento 
passou a contar com 736 deputados europeus, congregados em grupos formados com base 
em afi nidades políticas e não na nacionalidade.

O Parlamento Europeu tem sede ofi cial em Estrasburgo, na fronteira entre a França e a Alemanha, 
uma cidade que simboliza a reconciliação da Europa após as duas grandes guerras mundiais. Os 
Estados-Membros da União Europeia determinaram que o Parlamento realizasse anualmente 12  
períodos de sessões plenárias em Estrasburgo. Os deputados também se reúnem em comissões 
parlamentares, em Bruxelas, cidade em que podem ser organizados períodos suplementares de 
sessões plenárias. Os debates são travados em todas as línguas ofi ciais da União Europeia, refl ec-
tindo o apego do Parlamento a uma União variada e multicultural... «unida na diversidade»!

Bem-vindo ao 
Parlamento Europeu!
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Uma função cada vez mais importante

Desde 1979 que os sucessivos tratados europeus têm vindo a ampliar as competências do Parla-
mento em matéria de elaboração do orçamento e das leis da União Europeia. Tem também vindo a 
ser intensifi cada a fi scalização política que os deputados europeus exercem sobre as demais institui-
ções e os órgãos da União. 

Com o Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 1 de Dezembro de 2009, os poderes orçamentais 
do Parlamento tornaram-se extensíveis a todas as despesas da União Europeia, incluindo as da polí-
tica agrícola comum, sobre as quais até então a última palavra cabia ao Conselho (que representa os 
governos dos Estados-Membros). 

A função legislativa do Parlamento foi consideravelmente ampliada: neste momento, tem tanto peso 
como o Conselho na determinação das leis em quase todos os domínios de competência da União 
Europeia. Anteriormente, os deputados aprovavam leis que visavam sobretudo facilitar a circulação 
de pessoas, mercadorias, serviços e capitais no interior da União Europeia, ou proteger o ambiente 
e os consumidores. Presentemente, o seu assentimento é também indispensável para legislar em 
sectores como a agricultura, as pescas, a energia, o turismo, o controlo das fronteiras externas, a 
cooperação policial e judiciária ou a protecção civil.

O candidato ao cargo de presidente da Comissão da União Europeia é proposto pelos governos, 
com base nos resultados das eleições europeias. Seguidamente, é eleito pelo Parlamento. A Comis-
são, globalmente considerada, incluindo o alto-representante da União para os Negócios Estran-
geiros, na sua qualidade de vice-presidente da mesma, é submetida a um voto de aprovação do 
Parlamento. A Comissão pode ser obrigada a demitir-se, na sequência de uma moção de censura 
aprovada por votação dos deputados europeus. 

Os cidadãos podem dirigir petições ao Parlamento, para apresentarem uma queixa sobre a apli-
cação do direito europeu. Os deputados elegem um provedor de Justiça europeu, que tem por 
incumbência analisar as reclamações que advenham de casos de má administração das instituições 
e dos órgãos da União. Os deputados podem igualmente constituir uma comissão de inquérito, se 
considerarem que se verifi cou uma violação do direito europeu.

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia congrega num único texto direitos civis, 
políticos, económicos e sociais, proclamados até então em diferentes actos nacionais, europeus e 
internacionais. Tendo-se tornado vinculativa, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, os de-
putados remetem para a Carta quando pretendem denunciar violações dos direitos humanos na 
União Europeia.

O Parlamento exerce igualmente a sua infl uência na política externa da União. Todos os acordos in-
ternacionais e os alargamentos da União Europeia estão, neste momento, subordinados à aprovação 
dos deputados. A aplicação da política comercial, da cooperação para o desenvolvimento e da ajuda 
comunitária tem de ser determinada, em conjunto, pelo Parlamento e o Conselho. Por último, os 
deputados realizam regularmente debates em torno dos direitos humanos e enviam observadores 
para todas as partes do Mundo, no intuito de verifi carem se as eleições são livres e equitativas. 
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■	 O Parlamento Europeu 
trabalha para si

Crianças ou adultos, estudantes, pessoas no activo ou re-
formadas, ou ainda consumidores: seja qual for a nossa 
situação, todos somos afectados pela legislação euro-
peia, por vezes sem o saber. Alimentos mais saudáveis 
no prato, liberdade de circular e de trabalhar em toda a 
União, protecção do ambiente…  são muitas as áreas em 
que o papel dos representantes eleitos europeus é fun-
damental.

Como todos os parlamentos, também o Parlamento Europeu de-

bate e aprova leis. É um facto que pode parecer evidente mas, 

durante muito tempo, não o era. Inicialmente, os deputados eu-

ropeus apenas podiam dar o seu parecer sobre as propostas le-

gislativas da Comissão Europeia: em última análise, era sempre o 

Conselho de Ministros, em representação dos governos dos Esta-

dos-Membros, que tinha a última palavra sobre as leis aprovadas.  

Ao longo dos anos e dos Tratados a situação mudou: o papel e os 

poderes do Parlamento Europeu aumentaram consideravelmen-

te até se tornar um actor imprescindível na definição da legisla-

ção comunitária. Agora, na maioria dos casos, para que um regu-

lamento europeu ou uma directiva seja publicada, o Parlamento 

e o Conselho têm de chegar a acordo quanto ao seu conteúdo: é 

a chamada «co-decisão».

Assim, para que uma lei europeia possa ser aplicada em todos 

os Estados-Membros da União, tem de ser assinada pelo presi-

dente do Parlamento Europeu e pelo presidente do Conselho de 

Ministros. 5

■	 O Parlamento Europeu 
trabalha para si

Jovens, estudantes, na vida activa ou aposentados, seja 
qual for a nossa situação, as leis europeias a todos dizem 
respeito, por vezes sem o sabermos. Alimentos mais sãos 
servidos à mesa, liberdade de circular e trabalhar em toda 
a União ou protecção do ambiente: o papel dos deputa-
dos europeus eleitos é, em múltiplos domínios, determi-
nante. As leis europeias visam sobretudo facilitar a vida 
dos cidadãos no interior da União e viabilizar a igualdade 
de oportunidades, de direitos e deveres.

Como todos os parlamentos, também o Parlamento Europeu 

debate e aprova leis. No início, os deputados europeus emitiam 

parecer sobre as propostas legislativas da Comissão Europeia, 

sendo que cabia ao Conselho, representante dos governos dos 

Estados-Membros, a última palavra sobre as leis aprovadas.  

Com a passagem dos anos e a sucessão de Tratados, a situação 

alterou-se: a função e os poderes do Parlamento Europeu foram 

ampliados de forma considerável, até este último se ter torna-

do um interveniente incontornável na determinação das leis da 

União. Neste momento, na maior parte dos casos, para que um 

regulamento europeu ou uma directiva possam ser adoptados, 

é necessário que o Parlamento e o Conselho cheguem a acor-

do sobre o seu conteúdo: é o que habitualmente se denomina 

«co-decisão». 

Deste modo, antes de uma lei europeia poder ser aplicada em 

todos os Estados-Membros da União, é necessário que seja pri-

meiro assinada pelo presidente do Parlamento Europeu e o pelo 

presidente do Conselho. 
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■	 telemóveis no estrangeiro: 
facturas menos elevadas

Uma regulamentação europeia, que entrou em vigor em 
2007, veio impor um limite aos custos adicionais associados 
às comunicações efectuadas ou recebidas num outro país da 
União Europeia, com o objectivo de os reduzir progressiva-
mente. Os deputados conseguiram, nomeadamente, que, a 
partir de Julho de 2011, estas tarifas de itinerância ou «roa-
ming», facturadas pelos operadores, já não possam ser su-
periores a 0,35 euros por minuto, por chamada efectuada, e 
0,11 euros por minuto, por chamada recebida (sem IVA). Por 
outro lado, desde Julho de 2009 que o custo de um SMS em 
«roaming» não deve exceder 0,11 euros. O envio de mensa-
gens electrónicas e fotografi as, assim como a navegação na 
Internet através de telemóveis ou computadores portáteis, 
também se encontram sujeitos a um limite de preço, o qual 
diminui em função dos quilobytes permutados.

O Parlamento Europeu, 
um legislador de pleno direito

A co-decisão aplica-se à maior parte dos diplomas europeus, 

incluindo os que se relacionam com a livre circulação de mer-

cadorias, serviços, capitais e pessoas dentro do mercado único 

europeu. Recorre-se igualmente a este processo em domínios 

como a protecção do ambiente, direitos do consumidor e se-

gurança dos transportes, bem como para programas de apoio

à investigação, à educação e à cultura, ou para melhorar

a saúde pública.  

Com a última reforma dos Tratados, a co-decisão tornou-se, 

com raras excepções, o «processo legislativo ordinário» de apro-

vação das leis da União. Aplica-se, pois, a políticas que estavam 

tradicionalmente reservadas ao Conselho, como a agricultura, 

as pescas, a imigração e a cooperação policial e judiciária. É tam-

bém o procedimento que, neste momento, se utiliza em maté-

rias em que o Parlamento Europeu dispunha somente de direi-6
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to de veto (aprovação ou rejeição integral dos textos), como a 

política de coesão e de desenvolvimento regional. E aplica-se 

igualmente em domínios que recentemente passaram a ser da 

competência da União Europeia, como o desporto e a juven-

tude, a protecção civil e o combate a ameaças graves à saúde 

pública, a energia, o turismo ou a política espacial.

Exemplos da actividade legislativa  
do Parlamento Europeu

Nos últimos anos, os deputados europeus contribuíram para 

facilitar o reconhecimento dos diplomas e das qualificações 

profissionais entre Estados-Membros: actualmente, é bastante 

mais simples do que outrora que alguém exerça a sua profis-

são noutro país da União Europeia. Os deputados participaram, 

também, na instituição de normas mais rigorosas em matéria 

de segurança e de rotulagem dos produtos: hoje em dia, é mais 

fácil orientarmo-nos no supermercado entre os numerosos 

produtos provenientes de toda a Europa, podendo cada um es-

colher e adquirir produtos alimentares com conhecimento de 

causa (por exemplo, com ou sem OGM).

O Parlamento Europeu conseguiu, também, ampliar os direitos 

dos passageiros dos transportes aéreos e ferroviários, sem esque-

cer as pessoas idosas e com mobilidade reduzida, que podem 

actualmente exigir assistência. Por outro lado, que há de melhor 

no Verão do que tomar um banho refrescante no mar ou num 

lago? São normas europeias, a que o Parlamento conferiu maior 

rigor, que garantem um mergulho em águas mais limpas!

Os deputados contribuíram ainda para a aprovação de um 

pacote de medidas destinadas a enfrentar a crise económica, 

a aumentar a transparência e a melhorar a supervisão do sis-

tema financeiro europeu. O Parlamento participou igualmente 

na definição de regras que visam simplificar os pagamentos 

transfronteiriços e diminuir o seu custo, tendo aumentado até 

ao limiar de 100 000 euros a garantia dos depósitos bancários 

em caso de falência de um Banco.
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A União Europeia adoptou um primeiro leque de medidas que 

visam limitar o impacto do aquecimento climático no Mundo, 

mediante a redução das emissões de gases com efeito de estufa 

por veículos automóveis, pela indústria e as centrais eléctricas. 

O Parlamento apoia, deste modo, os objectivos de redução de 

20% das emissões de gases com efeito de estufa, de aumento 

de 20% da efi ciência energética e de obtenção de 20% de ener-

gias renováveis na conjugação dos vários tipos de energia da 

União Europeia até 2020.

■	 Os deputados ao seu serviço

Trabalha como guia turístico, agente imobiliário ou executa 
outros serviços? A directiva sobre os serviços vai permitir-lhe 
trabalhar no estrangeiro com maior facilidade. Inicialmente 
muito polémica, provavelmente esta directiva nunca teria 
sido aprovada sem o compromisso delineado pelo Parlamen-
to Europeu. Com efeito, os deputados conseguiram alcançar 
o justo equilíbrio entre interesses nacionais divergentes, di-
reitos de prestadores de serviços e consumidores, e necessi-
dades de trabalhadores e entidades patronais.
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Os deputados dão provas de iniciativa...

Quando o Parlamento considera que determinada proposta le-

gislativa é má e não é susceptível de ser melhorada, tem com-

petência para rejeitar o texto no seu todo. Foi o que aconteceu, 

por exemplo, com uma directiva sobre a liberalização dos servi-

ços portuários e outra relativa a patentes de «software».

Além disso, os deputados dispõem de direito de iniciativa po-

lítica, que lhes permite sugerir à Comissão que apresente uma 

dada proposta legislativa. Convidam regularmente esta institui-

ção e o Conselho a desenvolverem as políticas existentes ou a 

prepararem novas políticas. Assim sendo, o Parlamento solicitou 

à Comissão que apresentasse um projecto de lei que regulamen-

tasse e viesse facilitar os procedimentos aplicáveis às heranças 

transnacionais, com base em recomendações detalhadas.

... e os cidadãos também

Com o novo Tratado, um milhão de cidadãos europeus, nacio-

nais de um número significativo de Estados-Membros, passam a 

ter o direito de solicitar à Comissão Europeia que apresente uma 

proposta de lei em matérias sobre as quais considerem necessá-

rio que a União Europeia legisle.

Quer que a sua opinião seja tida em conta?

Tal como provam os exemplos anteriores, as leis europeias visam 
essencialmente facilitar a vida dos cidadãos na União e favore-
cer a igualdade de oportunidades, direitos e deveres de todos 
os europeus. Permitem, ainda, incentivar o intercâmbio de bens 
e serviços, criando condições de concorrência equivalentes 
para as empresas em todos os Estados-Membros. Ao elegerem 
os deputados europeus, de cinco em cinco anos, os cidadãos 
participam, por conseguinte, na definição dos diplomas legais 
que directamente lhes respeitam.



■	 Utilizar produtos químicos com toda a segurança

Os produtos químicos estão presentes em todos os aspectos 
da nossa vida. Embora a sua utilidade esteja fora de questão, 
suscitam algumas dúvidas, em termos de segurança para a 
saúde e o ambiente. A União Europeia aprovou, por conse-
guinte, uma regulamentação, denominada REACH, que visa 
reavaliar milhares de produtos químicos em circulação com 
a fi nalidade de retirar do mercado os mais perigosos. Graças 
à tenacidade dos deputados, foi dado ênfase ao desenvolvi-
mento de novas substâncias menos nocivas, limitando simul-
taneamente ao máximo os ensaios em animais.

Para mais informações, ver «Como funcionam as leis europeias?», página 41.
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■	 Um orçamento 
europeu bem gerido

novas auto-estradas, praias mais limpas, investigação so-
bre novos medicamentos, estudos no estrangeiro... todos 
beneficiamos, directa ou indirectamente, das actividades 
financiadas pela União Europeia. Quem decide quais 
os programas e as acções a financiar a nível europeu? É 
o Parlamento Europeu, de acordo com os governos dos 
Estados-membros. Eis alguns exemplos de actividades 
apoiadas pelos seus deputados.

Todos os anos, com base em propostas da Comissão Europeia, 

os deputados europeus negoceiam, durante largos meses, com 

o Conselho (representante dos governos dos Estados-Mem-

bros), o estabelecimento dos montantes das receitas e despesas 

da União para o ano seguinte. O orçamento que, deste modo, 

é aprovado (dentro dos limites máximos definidos para vários 

anos), assume grande importância, pois determina o apoio 

que a União Europeia concede em cada um dos seus domínios 

de actividade para garantir a solidariedade, o crescimento 

económico sustentável e a coesão social. Assiste ainda ao 

Parlamento a faculdade de rejeitar o orçamento e exigir um 

novo projecto, caso entenda que as suas prioridades não foram 

cabalmente consideradas.

A última reforma dos Tratados tornou os poderes orçamentais 

do Parlamento extensíveis à totalidade das despesas da União 

Europeia, incluindo as despesas inerentes à política agrícola 

comum, sobre as quais cabia ao Conselho, até então, a última  

palavra. Foi ainda simplificado o processo de aprovação do 

orçamento anual.  11

■	 O Parlamento Europeu 
trabalha para si

Crianças ou adultos, estudantes, pessoas no activo ou re-
formadas, ou ainda consumidores: seja qual for a nossa 
situação, todos somos afectados pela legislação euro-
peia, por vezes sem o saber. Alimentos mais saudáveis 
no prato, liberdade de circular e de trabalhar em toda a 
União, protecção do ambiente…  são muitas as áreas em 
que o papel dos representantes eleitos europeus é fun-
damental.

Como todos os parlamentos, também o Parlamento Europeu de-

bate e aprova leis. É um facto que pode parecer evidente mas, 

durante muito tempo, não o era. Inicialmente, os deputados eu-

ropeus apenas podiam dar o seu parecer sobre as propostas le-

gislativas da Comissão Europeia: em última análise, era sempre o 

Conselho de Ministros, em representação dos governos dos Esta-

dos-Membros, que tinha a última palavra sobre as leis aprovadas.  

Ao longo dos anos e dos Tratados a situação mudou: o papel e os 

poderes do Parlamento Europeu aumentaram consideravelmen-

te até se tornar um actor imprescindível na definição da legisla-

ção comunitária. Agora, na maioria dos casos, para que um regu-

lamento europeu ou uma directiva seja publicada, o Parlamento 

e o Conselho têm de chegar a acordo quanto ao seu conteúdo: é 

a chamada «co-decisão».

Assim, para que uma lei europeia possa ser aplicada em todos 

os Estados-Membros da União, tem de ser assinada pelo presi-

dente do Parlamento Europeu e pelo presidente do Conselho de 

Ministros. 5
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Para onde vai o dinheiro da União?

Quadro fi nanceiro da UE, 2007-2013: montantes arredondados 

do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, a preços 

de 2004

A UE enquanto parceiro 
mundial: acções 

externas, política de 
desenvolvimento, ajuda 

humanitária 
49 mil milhões de euros (6%)

Cidadania, liberdade, segurança 
e justiça: defesa dos direitos 
dos cidadãos, livre circulação 
de pessoas, cooperação 
policial e judiciária, 
combate ao terrorismo
11 mil milhões de euros (1%)

Conservação e gestão 
dos recursos 

naturais: agricultura, 
desenvolvimento 

sustentável e ambiente 
371 mil milhões de euros (43%)

Outras despesas, 
incluindo a administração
51 mil milhões de euros (6%)

Crescimento sustentável: 
desenvolvimento económico 
regional, acções em 
prol do crescimento, 
da competitividade 
e do emprego
382 mil milhões de euros (44%)



Promover o desenvolvimento  
económico sustentável…

Grande parte do dinheiro da União Europeia serve para fomen-

tar o desenvolvimento económico e reduzir as disparidades en-

tre diferentes regiões da Europa: construção de auto-estradas 

ou vias férreas entre os Estados-Membros, ajudas às pequenas 

empresas, projectos de investigação e de inovação tecnológica 

(por exemplo, para desenvolver as energias renováveis). 

A política agrícola comum também beneficia de parte subs-

tancial do orçamento. No entanto, outros sectores têm vindo 

a assumir uma importância crescente, com o apoio do Parla-

mento Europeu: por exemplo, a preservação do ambiente, no-

meadamente através da criação de parques naturais regionais, 

da conservação de espécies protegidas, da gestão dos recursos 

hídricos, do combate às alterações climáticas, etc.

Uma parte do orçamento da União é também utilizada para 

financiar o desenvolvimento económico no mundo e a ajuda 

humanitária, que se destina a socorrer os países vítimas de ca-

tástrofes naturais e outras situações de crise.

… e os interesses dos cidadãos

As epidemias, como a sida e a gripe das aves, não conhecem 

fronteiras, razão pela qual é mais eficaz um combate comum. 

A União Europeia, encorajada pelo seu Parlamento, tem vindo 

a ser cada vez mais activa no domínio da saúde pública, finan-

ciando, nomeadamente, múltiplos projectos de investigação 

sobre novos medicamentos.

Nos últimos anos, os deputados têm igualmente usado todo o 

poder de que dispõem para aumentar o número de programas 

de incremento da diversidade cultural europeia, que visam fo-

mentar a circulação dos produtos e das obras artísticas e cultu-

rais: cinema, música, pintura, fotografia, teatro. 
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A situação económica está, igualmente, no centro das preocu-

pações. Em 2006, o Parlamento aprovou a criação de um Fundo 

de Ajustamento à Globalização, provido de 500 milhões de eu-

ros por ano, com a fi nalidade de auxiliar os trabalhadores des-

pedidos por causa de acções de reestruturação industrial que 

radicam no contexto internacional. Quando da crise económica 

de 2009, os deputados aprovaram o alargamento do âmbito de 

aplicação do Fundo e a fl exibilização dos respectivos critérios 

de intervenção.

investir no futuro

O Parlamento Europeu infl uiu no quadro fi nanceiro plurianual 

que estipulou o limite máximo de despesa de cada uma das 

categorias da política europeia para o período que termina em 

2013. Os deputados tiveram de ser muito fi rmes com os Esta-

dos-Membros para obterem fundos suplementares para projec-

tos que os cidadãos consideram importantes.

O Parlamento defendeu, nomeadamente, os programas euro-

peus de mobilidade dos jovens, para que estes adquiram novas 

capacidades, inclusive linguísticas, e se familiarizem com outras 

culturas. Apoiou, por exemplo, o programa Erasmus, que permi-

te anualmente a mais de 180 000 estudantes estudarem numa 

universidade estrangeira. Apoiou igualmente o programa Leo-

nardo da Vinci, que promove a formação profi ssional através de 

estágios em empresas situadas em todas as partes da Europa. 

De forma genérica, o Parlamento confere muita importância à 

investigação e à inovação.  

No Tratado de Lisboa estipula-se que o quadro fi nanceiro pluria-

nual passa a ser estabelecido por via de um regulamento (adop-

tado segundo um processo legislativo especial), para o que é 

necessária a aprovação do Parlamento Europeu.  

14



U
m

 O
rç

A
m

En
tO

 EU
rO

PEU
 b

Em
 g

Erid
O

15

■	 de onde vem o dinheiro da União?

O orçamento da União Europeia é essencialmente financiado 
por contribuições dos Estados-Membros, calculadas em fun-
ção da sua riqueza nacional. É também financiado por uma 
parte do IVA cobrado em toda a União Europeia sobre bens 
e serviços, e por direitos aduaneiros cobrados nas fronteiras 
externas da União sobre produtos industriais e agrícolas im-
portados de países terceiros. São os denominados «recursos 
próprios» da União. Para o futuro, o Parlamento Europeu ad-
voga um novo sistema de financiamento que permita uma 
relação directa entre a União e os contribuintes europeus, 
sem que, porém, tal implique um aumento dos impostos que 
estes pagam. 
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despesas meticulosamente verifi cadas

O Parlamento Europeu, com o auxílio do Tribunal de Contas 

Europeu, verifi ca constantemente se a gestão do orçamento é 

efi caz e zela pelo combate a eventuais fraudes.

Anualmente, a Comissão Europeia e as demais instituições da 

União Europeia devem demonstrar-lhe que utilizaram bem o 

dinheiro da União de que dispunham: chama-se a este procedi-

mento «quitação orçamental». A Comissão deve ter em conta as 

recomendações apresentadas, nessa ocasião, pelos deputados.  

■	 A Europa é cara?

Pouco mais de 1% da riqueza nacional da União, ou seja, 
cerca de 240 euros por habitante, reverte para o orçamento 
anual da União Europeia, que ascende a mais de 120 mil mi-
lhões de euros por ano. É muito pouco, comparado com os 
montantes que correspondem aos impostos nacionais. E, no 
entanto, este dinheiro permite fi nanciar políticas importantes 
em benefício dos cidadãos. O funcionamento do Parlamento 
Europeu custa, por seu turno, cerca de três euros por ano a 
cada cidadão da União Europeia.

Para mais informações, ver «Como é aprovado o orçamento anual da União 
Europeia?», página 44.
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■	 Guardião  
das liberdades  
e da democracia

sendo a única instituição eleita na União, o Parlamento 
Europeu leva muito a sério o seu papel de guardião das 
liberdades e da democracia, tanto na Europa como no res-
to do mundo. O papel dos deputados europeus consiste, 
sobretudo, em representar os cidadãos ao nível da União 
Europeia e defender os seus interesses junto dos dirigen-
tes europeus e das instituições da União. 

O Tratado de Lisboa estipula que a União Europeia se funda nos 

valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da de-

mocracia, da igualdade e do respeito pelos direitos do Homem, 

incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Estes 

valores são comuns aos Estados-Membros, «numa sociedade ca-

racterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a 

justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres». 

Por outro lado, a União «tem por objectivo promover a paz, os 

seus valores e o bem-estar dos seus povos».

Redigida em 2000, por uma Convenção composta, nomeada-

mente, de deputados europeus e nacionais, a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia reúne, num único texto, os di-

reitos civis, políticos, económicos e sociais proclamados até então 

em diferentes actos nacionais, europeus e internacionais. Com a 

entrada em vigor do último Tratado, em 1 de Dezembro de 2009, 

a Carta passou a ser juridicamente vinculativa, como o solicitara 

o Parlamento Europeu. Três Estados-Membros, o Reino Unido, a 

Polónia e a República Checa, obtiveram, contudo, uma derroga-

ção à Carta.

■	 O Parlamento Europeu 
trabalha para si

Crianças ou adultos, estudantes, pessoas no activo ou re-
formadas, ou ainda consumidores: seja qual for a nossa 
situação, todos somos afectados pela legislação euro-
peia, por vezes sem o saber. Alimentos mais saudáveis 
no prato, liberdade de circular e de trabalhar em toda a 
União, protecção do ambiente…  são muitas as áreas em 
que o papel dos representantes eleitos europeus é fun-
damental.

Como todos os parlamentos, também o Parlamento Europeu de-

bate e aprova leis. É um facto que pode parecer evidente mas, 

durante muito tempo, não o era. Inicialmente, os deputados eu-

ropeus apenas podiam dar o seu parecer sobre as propostas le-

gislativas da Comissão Europeia: em última análise, era sempre o 

Conselho de Ministros, em representação dos governos dos Esta-

dos-Membros, que tinha a última palavra sobre as leis aprovadas.  

Ao longo dos anos e dos Tratados a situação mudou: o papel e os 

poderes do Parlamento Europeu aumentaram consideravelmen-

te até se tornar um actor imprescindível na definição da legisla-

ção comunitária. Agora, na maioria dos casos, para que um regu-

lamento europeu ou uma directiva seja publicada, o Parlamento 

e o Conselho têm de chegar a acordo quanto ao seu conteúdo: é 

a chamada «co-decisão».

Assim, para que uma lei europeia possa ser aplicada em todos 

os Estados-Membros da União, tem de ser assinada pelo presi-

dente do Parlamento Europeu e pelo presidente do Conselho de 

Ministros. 5



Situando a dignidade das pessoas no cerne da sua acção política, 

os deputados remetem para esta Carta sempre que pretendem

denunciar violações manifestas dos direitos humanos na

União Europeia.

O Parlamento é muito sensível ao princípio da tolerância e com-

bate ferozmente todas as discriminações, quer radiquem no sexo, 

na raça, nas origens étnicas ou sociais, na língua, na religião, nas 

opiniões políticas, na defi ciência, na idade ou na orientação se-

xual. Assim, insurge-se contra o racismo e a xenofobia e recorda 

incessantemente a necessidade de respeitar as normas europeias 

em matéria de igualdade de oportunidades de homens e mulhe-

res. Os deputados europeus exercem igualmente todo o seu po-

der para garantir os direitos das pessoas com defi ciência e velam 

pela protecção dos direitos das crianças.

■	 combater todas as formas 
de exploração das mulheres

Em muitos casos, é o Parlamento Europeu que se encontra na 
origem dos esforços envidados para combater todo o tipo de 
violência exercida contra as mulheres, lutar contra o tráfi co de 
seres humanos para fi ns de exploração sexual e retirar as mu-
lheres de situações de pobreza. Faz todo o possível, também, 
para promover a igualdade dos géneros e empenhou-se na 
criação do instituto europeu encarregado de acompanhar os 
progressos realizados neste domínio. O Instituto está sediado 
em Vilnius, na Lituânia. Graças às suas resoluções, aprovadas 
em sessão plenária, o Parlamento mantém a pressão sobre os 
governos e as instituições da União Europeia, a fi m de melho-
rar a situação das mulheres.

Proteger as liberdades em todas as circunstâncias

Os atentados de Setembro de 2001, nos Estados Unidos, de Março 

de 2004, em Madrid, e de Julho de 2005, em Londres, obrigaram 

os Estados-Membros a intensifi carem a cooperação no combate 

ao terrorismo. Embora o Parlamento Europeu apoie os esforços 

de coordenação em matéria policial e judiciária (única garantia de 

efi cácia contra tais ameaças, que não conhecem fronteiras) recu-

g
U

A
rd

iã
O

 d
A

s 
li

b
Er

d
A

d
Es

 E
 d

A
 d

Em
O

cr
A

ci
A

18



19

sa que sejam os direitos dos cidadãos a sofrer as consequências 

de uma política de prioridade absoluta à segurança.

Segundo os deputados, a luta contra o terrorismo deve ser trava-

da no respeito das liberdades individuais, para não pôr em causa 

os valores em que assenta a democracia europeia. É esta a men-

sagem recorrente dos deputados nos dossiês que abordam, quer 

estejam em questão acordos com os Estados Unidos em matéria 

de transferência de informações pessoais sobre passageiros dos 

transportes aéreos, a conservação de dados telefónicos pelos 

operadores ou a troca de informações bancárias. Paralelamente, 

apoiaram a revisão da directiva sobre branqueamento de capitais, 

a fim de que a mesma abranja também o financiamento do terro-

rismo. As leis nestes domínios são agora aprovadas em conjunto 

pelo Parlamento e o Conselho, em co-decisão.

O Parlamento Europeu desempenhou também um papel fun-

damental na criação da nova Agência Europeia dos Direitos Fun-

damentais, com sede em Viena, que é encarregada de zelar pela 

aplicação destes direitos nos Estados-Membros. Está, ao mesmo 

tempo, em estreito contacto com a Autoridade Europeia para a 

Protecção de Dados, que tem sede em Bruxelas e cuja função 

consiste em supervisionar a protecção dos dados pessoais e da 

vida privada em toda a União.

responder às petições dos cidadãos

Qualquer cidadão da União Europeia, ou qualquer residente num 

dos seus Estados-Membros, tem o direito de apresentar uma peti- 

ção ao Parlamento Europeu sobre um assunto que se inscreva 

no âmbito dos domínios de acção da União Europeia e que o 

afecte directamente.

Muitas petições revelam dificuldades na aplicação concreta das di-

rectivas europeias a nível nacional, nomeadamente nos domínios 

do ambiente, da segurança social, do reconhecimento de diplomas 

e qualificações, e em determinados aspectos do funcionamento 

do mercado único da União Europeia. O Parlamento contribui, 

pelo que lhe respeita, para a resolução desses problemas.

Endereço os para onde pode enviar as suas petições: ver página 56.
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■	 Próteses de silicone: uma legislação 
mais rigorosa na sequência de petições

Duas petições apresentadas ao Parlamento Europeu, em 1998, 
denunciavam os efeitos nocivos para a saúde dos implantes 
mamários de silicone e solicitavam a sua proibição imediata. 
Os debates e as resoluções parlamentares que se seguiram, 
bem como um estudo encomendado pelos deputados, leva-
ram a Comissão Europeia a esclarecer e a reforçar as disposi-
ções sobre a informação dos pacientes, o acompanhamento 
e o controlo. Em 2003, uma directiva veio conferir maior rigor
aos controlos de qualidade e de segurança necessários
para que os implantes mamários possam ser lançados no
mercado europeu.

fiscalizar a comissão Europeia

Não é possível assumir o cargo de presidente da Comissão sem 
o acordo do Parlamento Europeu. O candidato é proposto pe-
los chefes de Estado e de Governo, com base nos resultados das 
eleições europeias, devendo, seguidamente, ser eleito pelos de-
putados. Os candidatos aos cargos de comissário europeu são 
igualmente designados pelos governos e, seguidamente, sujei-
tos a audição pelos deputados, a fi m de estes verifi carem as suas 
competências. O mesmo se aplica ao alto-representante da União 
Europeia para os Negócios Estrangeiros, no quadro das suas fun-
ções de vice-presidente da Comissão.

Os deputados europeus aprovam a Comissão, no seu conjunto, 
através de um voto de confi ança. Podem, igualmente, obrigá-la 
a demitir-se em bloco por meio de uma moção de censura. Esta 
possibilidade é, porém, considerada como a «última das opções» 
e nunca foi aplicada. Em 1999, a perspectiva de um voto de des-
confi ança do Parlamento relativamente à Comissão presidida por 
Jacques Santer, levou a que esta se demitisse.

O Parlamento acompanha de perto as actividades da Comissão, 
realizando uma análise circunstanciada dos preceitos constantes 
dos seus relatórios sobre as políticas, a legislação e o orçamento da 
União. Os comissários europeus são regularmente instados a com-
parecerem perante os deputados, em reuniões das comissões ou 
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em sessão plenária, para defenderem as suas políticas, explicarem 
as medidas que tencionam tomar e responderem às perguntas 
dos deputados. Em cada período de sessões plenárias, o presiden-
te da Comissão é sujeito a um «período de perguntas», durante o 
qual os deputados o interpelam sobre assuntos de actualidade.

■	 E o euro?

Os deputados acompanham a gestão da moeda única da 
União, o euro, convidando o presidente do Banco Central Eu-
ropeu (BCE) a explicar as suas políticas perante a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento. A nomea-
ção do presidente do BCE e dos demais membros do directório 
do Banco só pode ocorrer após consulta do Parlamento. Com 
o Tratado de Lisboa, o Parlamento passa a poder adoptar, em 
conjunto com o Conselho, as medidas necessárias para a utili-
zação do euro.

supervisionar os trabalhos do conselho

No início de cada «cimeira europeia» (ou Conselho Europeu), 
em cuja ocasião os dirigentes dos Estados-Membros aprovam 
orientações políticas gerais, o presidente do Parlamento exprime 
as suas recomendações estratégicas. O presidente do Conse-
lho Europeu e o alto-representante da União para os Negócios 
Estrangeiros (novos cargos, instituídos pelo Tratado de Lisboa) 
comparecem regularmente perante os deputados, a fim de os 
informarem sobre a sua actuação.

A Presidência do Conselho, assegurada alternadamente pelos 
ministros nacionais, reúne-se regularmente com os presidentes 
dos grupos políticos do Parlamento Europeu e comparece nas 
sessões plenárias para expor o seu programa, dar conta dos resul-
tados e debatê-los com os deputados. Muitas vezes, a Presidência 
também participa nas reuniões das comissões parlamentares.

Os deputados podem, em sessão plenária ou por escrito, interro-
gar a Presidência do Conselho da União Europeia sobre qualquer 
assunto, por exemplo, a necessidade de adoptar medidas para 
corrigir situações de violação dos direitos humanos, da democra-

cia ou do Estado de direito.
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■	 O provedor de Justiça europeu

O Parlamento elege o provedor de Justiça europeu, que tem 
por encargo apreciar os casos de «má administração» das ins-
tituições da União, denunciados pelos cidadãos e as empresas, 
no intuito de tentar solucionar os litígios. Os deputados eu-
ropeus defi nem a regulamentação e as condições gerais que 
regem o estatuto e o exercício das funções de provedor, o qual 
trabalha nas instalações do Parlamento Europeu.

cooperar estreitamente 
com os parlamentos nacionais

O Parlamento Europeu participa ainda no estabelecimento e na 
manutenção de laços estreitos com os parlamentos nacionais da 
União Europeia. Esta cooperação interparlamentar visa, essencial-
mente, acentuar o controlo democrático e a responsabilidade das 
decisões tomadas a nível europeu. Garante que o processo deci-
sório seja mais transparente e, simultaneamente, mais aberto. 

A reforma dos Tratados envolve ainda mais os parlamentos nacio-
nais no processo institucional, sobretudo a nível legislativo. Com 
efeito, estes tornam-se intervenientes de pleno direito na adop-
ção de leis europeias, sendo instados, nomeadamente, a avalia-
rem o respeito pelo princípio da subsidiariedade, o qual implica 
que a União intervenha unicamente se os objectivos da acção 
considerada não puderem ser cabalmente alcançados aos níveis 
nacional ou local. Se um número sufi ciente de parlamentos na-
cionais objectar à conformidade de uma dada proposta legislativa 
com o princípio da subsidiariedade, a proposta será reexaminada, 
devendo as instituições europeias motivar a eventual decisão de 
continuar o procedimento.

Os parlamentos nacionais contribuem ainda activamente para 
o bom funcionamento da União, participando nos processos de 
revisão dos Tratados e sendo informados dos pedidos de adesão 
à União Europeia.

■	

O Parlamento elege o provedor de Justiça europeu, que tem 
por encargo apreciar os casos de «má administração» das ins-
tituições da União, denunciados pelos cidadãos e as empresas, 
no intuito de tentar solucionar os litígios. Os deputados eu-
ropeus defi nem a regulamentação e as condições gerais que 
regem o estatuto e o exercício das funções de provedor, o qual 
trabalha nas instalações do Parlamento Europeu.

■	

O Parlamento elege o provedor de Justiça europeu, que tem 
por encargo apreciar os casos de «má administração» das ins-
tituições da União, denunciados pelos cidadãos e as empresas, 
no intuito de tentar solucionar os litígios. Os deputados eu-
ropeus defi nem a regulamentação e as condições gerais que 
regem o estatuto e o exercício das funções de provedor, o qual 
trabalha nas instalações do Parlamento Europeu.
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■	 O Parlamento Europeu 
e os alargamentos  
da União Europeia

A União Europeia não pode aceitar novos Estados-mem-
bros sem a aprovação do Parlamento. Os deputados euro-
peus verificam, em particular, se os candidatos à adesão 
cumprem os critérios políticos e económicos definidos 
nos tratados, atribuindo grande importância aos direitos 
do homem.

Qualquer Estado europeu que respeite os valores da União Eu-
ropeia e esteja empenhado em promovê-los pode pedir para se 
tornar membro da União. O pedido é dirigido ao Conselho, que 
se pronuncia por unanimidade, após ter consultado a Comissão 
e após aprovação do Parlamento Europeu.  

Se as negociações com os países candidatos e as datas de ade-
são são da competência do Conselho e da Comissão, cabe, por 
seu turno, aos deputados europeus acompanharem todo o pro-
cesso até ao dia da adesão, a fim de se certificarem de que estão 
preenchidas todas as condições estipuladas no Tratado.

Com efeito, cada país que apresente a sua candidatura de ade-
são à União Europeia deve respeitar os «critérios de Copenhaga», 
conhecidos pelo nome da cidade em que os chefes de Estado e 
de Governo determinaram, em 1993, as condições de admissão 
(estes critérios foram, posteriormente, intensificados).

Mais concretamente, para que um país candidato possa ser 
membro da União Europeia tem de satisfazer os três critérios 
seguintes:
— critério político: existência de instituições estáveis que garan-

tam a democracia, o Estado de direito, os direitos humanos, o 
respeito pelas minorias e a sua protecção;

■	 O Parlamento Europeu 
trabalha para si

Crianças ou adultos, estudantes, pessoas no activo ou re-
formadas, ou ainda consumidores: seja qual for a nossa 
situação, todos somos afectados pela legislação euro-
peia, por vezes sem o saber. Alimentos mais saudáveis 
no prato, liberdade de circular e de trabalhar em toda a 
União, protecção do ambiente…  são muitas as áreas em 
que o papel dos representantes eleitos europeus é fun-
damental.

Como todos os parlamentos, também o Parlamento Europeu de-

bate e aprova leis. É um facto que pode parecer evidente mas, 

durante muito tempo, não o era. Inicialmente, os deputados eu-

ropeus apenas podiam dar o seu parecer sobre as propostas le-

gislativas da Comissão Europeia: em última análise, era sempre o 

Conselho de Ministros, em representação dos governos dos Esta-

dos-Membros, que tinha a última palavra sobre as leis aprovadas.  

Ao longo dos anos e dos Tratados a situação mudou: o papel e os 

poderes do Parlamento Europeu aumentaram consideravelmen-

te até se tornar um actor imprescindível na definição da legisla-

ção comunitária. Agora, na maioria dos casos, para que um regu-

lamento europeu ou uma directiva seja publicada, o Parlamento 

e o Conselho têm de chegar a acordo quanto ao seu conteúdo: é 

a chamada «co-decisão».

Assim, para que uma lei europeia possa ser aplicada em todos 

os Estados-Membros da União, tem de ser assinada pelo presi-

dente do Parlamento Europeu e pelo presidente do Conselho de 

Ministros. 5
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— critério económico: existência de uma economia de merca-
do viável e capacidade para enfrentar as forças de mercado e 
a pressão da concorrência na União;

— critério de observância do acervo comunitário: capacidade 
para assumir as obrigações decorrentes da adesão, incluindo
a adesão aos objectivos da União política, económica
e monetária. 

Por outro lado, o Parlamento apelou a que fossem simultanea-
mente tidos em conta o estado de preparação dos países can-
didatos e a capacidade de assimilação da União. Nos últimos 
anos, os deputados europeus debateram esta matéria em várias 
ocasiões. Assim sendo, deram luz verde, por sua parte, ao início 
das negociações com a Turquia e a Croácia, e apoiaram a candi-
datura da antiga República jugoslava da Macedónia.

■	 A União Europeia de 6 para 27 membros

Março de 1957 Alemanha Ocidental, Bélgica, França, 
Itália, Luxemburgo e Países Baixos

Janeiro de 1973 Dinamarca, Irlanda e Reino Unido
Janeiro de 1981 Grécia
Janeiro de 1986 Espanha e Portugal

Novembro 
de 1990

unifi cação da Alemanha 
(integração da antiga Alemanha de Leste)

Janeiro de 1995 Áustria, Finlândia e Suécia
Maio de 2004 Chipre, Estónia, Letónia, Lituânia, 

Hungria, Malta, Polónia, Eslovénia, 
Eslováquia e República Checa

Janeiro de 2007 Bulgária e Roménia

O «abandono voluntário da União»

O Tratado de Lisboa permite doravante a um Estado-Membro 

que se retire da União, se o pretender. As condições da sua saída 

deverão ser defi nidas mediante acordo entre os governos dos 

Estados-Membros, que será submetido à aprovação prévia do 

Parlamento Europeu. O país em causa mantém, contudo, a pos-

sibilidade de tornar a ser membro da União Europeia, desde que 

se sujeite de novo ao processo de adesão.



■	 O Parlamento  
Europeu no Mundo

cabe ao Parlamento Europeu exprimir o seu assentimen-
to à maior parte dos acordos internacionais celebrados 
pela União e participar na definição da política de desen-
volvimento e de ajuda humanitária da União Europeia. 
Os deputados exercem uma influência cada vez maior na 
política externa europeia e mantêm elos estreitos com os 
legisladores de todo o mundo. O hemiciclo do Parlamento 
Europeu constitui também uma importante tribuna para 
os dirigentes internacionais e outras personalidades. 

Nas suas relações com o resto do Mundo, a União promove os 

seus valores e interesses, e contribui para a protecção dos seus 

cidadãos. Contribui para a paz, a segurança, o desenvolvimento 

sustentável do planeta, a solidariedade entre os povos, o comér-

cio livre e equitativo, a erradicação da pobreza e a protecção dos 

direitos do Homem, bem como para a rigorosa observância e o 

desenvolvimento do direito internacional.

■	 O Parlamento Europeu 
trabalha para si

Crianças ou adultos, estudantes, pessoas no activo ou re-
formadas, ou ainda consumidores: seja qual for a nossa 
situação, todos somos afectados pela legislação euro-
peia, por vezes sem o saber. Alimentos mais saudáveis 
no prato, liberdade de circular e de trabalhar em toda a 
União, protecção do ambiente…  são muitas as áreas em 
que o papel dos representantes eleitos europeus é fun-
damental.

Como todos os parlamentos, também o Parlamento Europeu de-

bate e aprova leis. É um facto que pode parecer evidente mas, 

durante muito tempo, não o era. Inicialmente, os deputados eu-

ropeus apenas podiam dar o seu parecer sobre as propostas le-

gislativas da Comissão Europeia: em última análise, era sempre o 

Conselho de Ministros, em representação dos governos dos Esta-

dos-Membros, que tinha a última palavra sobre as leis aprovadas.  

Ao longo dos anos e dos Tratados a situação mudou: o papel e os 

poderes do Parlamento Europeu aumentaram consideravelmen-

te até se tornar um actor imprescindível na definição da legisla-

ção comunitária. Agora, na maioria dos casos, para que um regu-

lamento europeu ou uma directiva seja publicada, o Parlamento 

e o Conselho têm de chegar a acordo quanto ao seu conteúdo: é 

a chamada «co-decisão».

Assim, para que uma lei europeia possa ser aplicada em todos 

os Estados-Membros da União, tem de ser assinada pelo presi-

dente do Parlamento Europeu e pelo presidente do Conselho de 

Ministros. 525
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não se celebram acordos internacionais 
sem o Parlamento Europeu

O consentimento dos deputados é exigido para a maioria dos 

acordos internacionais que vinculam a União Europeia. Sendo 

assim, o Parlamento rejeitou vários protocolos fi nanceiros com 

países terceiros, em nome da defesa dos direitos humanos.

Por outro lado, a Comissão é obrigada a informar o Parlamento 

sobre o estádio de adiantamento em que se encontram as ne-

gociações comerciais multilaterais, a nível da Organização Mun-

dial do Comércio (OMC), ou bilaterais com países terceiros. No 

quadro destas negociações, os deputados europeus formulam 

recomendações e usam toda a sua infl uência quando se encon-

tra em causa a aprovação dos respectivos resultados. Com o 

Tratado de Lisboa, a adopção dos actos legislativos respeitantes 

à aplicação da política comercial comum passa a ser efectuada 

conjuntamente pelo Parlamento Europeu e o Conselho.

Um papel mais importante na política de 
desenvolvimento e na ajuda humanitária

As medidas necessárias para aplicar a política em prol dos países 

em desenvolvimento e a cooperação económica, fi nanceira e 

técnica com os demais países terceiros são doravante defi nidas 

pelo Parlamento Europeu e o Conselho, em co-decisão. Os prin-

cipais objectivos são o combate à pobreza e o fomento da boa 

governação, da democracia e dos direitos humanos. 

Os deputados passaram a dispor de uma função legislativa no 

quadro da política de ajuda humanitária da União, que tem por 

objectivo prestar assistência, socorro e protecção às populações

dos países terceiros vítimas de catástrofes naturais ou de

origem humana. 
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■	 rumo a um corpo Europeu de Voluntários  
para a Ajuda humanitária

O Parlamento e o Conselho são instados a definirem as regras 
de funcionamento de um novo Corpo Europeu de Voluntá-
rios, com o qual se pretende enquadrar o contributo comum 
dos jovens europeus para as acções da União no domínio da 
ajuda humanitária.

A política externa da União Europeia 
acompanhada de perto pelos deputados

O Conselho consulta o Parlamento sobre as decisões impor-

tantes em matéria de política externa. Os deputados podem 

questionar as políticas do Conselho e emitir recomendações. O 

alto-representante da União para os Negócios Estrangeiros e a 

Política de Segurança/vice-presidente da Comissão é regular-

mente convidado a comparecer nas sessões plenárias, para dar 

conta das actividades da União Europeia em todo o Mundo.

Foi igualmente cometido ao Parlamento pleno direito de vigi-

lância relativamente ao novo Serviço Europeu para a Acção Ex-

terna, instituído pelo Tratado de Lisboa. Este serviço diplomáti-

co pretende assegurar a coerência da política externa da União, 

tanto a nível político, como económico e militar.  

 

O Parlamento tenta, constantemente, estabelecer laços políti-

cos, económicos e culturais com outros Parlamentos de todo o 

Mundo. Sendo assim, os deputados participam na Assembleia 

Parlamentar Paritária África, Caraíbas e Pacífico-União Euro-

peia (ACP-UE), na Assembleia Parlamentar Euromediterrânica 

(APEM), onde se encontram representados, nomeadamente, 

a Autoridade Palestiniana e Israel, na Assembleia Parlamentar 

Euro-Latino-Americana (Eurolat) e na Assembleia Parlamentar 

UE-Países vizinhos de leste (Euronest).



dirigentes de todo o mundo 
recebidos no Parlamento

O Parlamento Europeu convida regularmente chefes de Estado, 

primeiros-ministros e outras personalidades de todo o Mundo 

para discursarem perante os deputados, reunidos em plenário. 

Entre as altas individualidades que o Parlamento Europeu rece-

beu nos últimos anos, podemos citar o rei Abdullah II da Jordâ-

nia, o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, 

o presidente da Ucrânia, Victor Iouchtchenko, a presidente da 

Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, o presidente do Afeganistão, Amid 

Karzai, o presidente da Bolívia, Evo Morales, a presidente das Fi-

lipinas, Gloria Macapagal-Arroyo, o presidente da Geórgia, Mi-

khaïl Saakachvili, e o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. 
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■	 Os direitos humanos 
em primeiro lugar

tanto na Europa como no resto do mundo, o Parlamen-
to Europeu trabalha em prol dos direitos humanos, das 
liberdades e da democracia. Envia para todo o mundo ob-
servadores que zelam pela correcta realização dos actos 
eleitorais. Os deputados asseguram que os acordos eco-
nómicos e comerciais assinados pela União Europeia com 
os países terceiros respeitem os direitos humanos e atri-
buem, anualmente, o prémio sakharov a pessoas que se 
distinguem no combate pela liberdade de pensamento.

O Parlamento esforça-se por que os direitos humanos surjam 

no topo das preocupações europeias. Toma iniciativas em do-

mínios como a prevenção da tortura, a protecção das minorias, 

a prevenção dos conflitos, a promoção dos direitos da mulher e 

da criança, e a protecção dos defensores dos direitos humanos.

O Parlamento Europeu apoia ainda activamente a criação e o 

trabalho de tribunais internacionais como, por exemplo, o Tri-

bunal Penal Internacional ou outros tribunais criados especifi-

camente para julgar os autores de crimes de guerra na antiga 

Jugoslávia ou no Ruanda.

29

■	 O Parlamento Europeu 
trabalha para si

Crianças ou adultos, estudantes, pessoas no activo ou re-
formadas, ou ainda consumidores: seja qual for a nossa 
situação, todos somos afectados pela legislação euro-
peia, por vezes sem o saber. Alimentos mais saudáveis 
no prato, liberdade de circular e de trabalhar em toda a 
União, protecção do ambiente…  são muitas as áreas em 
que o papel dos representantes eleitos europeus é fun-
damental.

Como todos os parlamentos, também o Parlamento Europeu de-

bate e aprova leis. É um facto que pode parecer evidente mas, 

durante muito tempo, não o era. Inicialmente, os deputados eu-

ropeus apenas podiam dar o seu parecer sobre as propostas le-

gislativas da Comissão Europeia: em última análise, era sempre o 

Conselho de Ministros, em representação dos governos dos Esta-

dos-Membros, que tinha a última palavra sobre as leis aprovadas.  

Ao longo dos anos e dos Tratados a situação mudou: o papel e os 

poderes do Parlamento Europeu aumentaram consideravelmen-

te até se tornar um actor imprescindível na definição da legisla-

ção comunitária. Agora, na maioria dos casos, para que um regu-

lamento europeu ou uma directiva seja publicada, o Parlamento 

e o Conselho têm de chegar a acordo quanto ao seu conteúdo: é 

a chamada «co-decisão».

Assim, para que uma lei europeia possa ser aplicada em todos 

os Estados-Membros da União, tem de ser assinada pelo presi-

dente do Parlamento Europeu e pelo presidente do Conselho de 

Ministros. 5



denunciar as violações dos direitos humanos

Em cada período de sessões plenárias de Estrasburgo, os de-

putados europeus analisam as situações críticas em matéria 

de observância dos direitos humanos nas diferentes regiões

do Mundo. O Parlamento aprova regularmente resoluções

em que convida as instituições europeias ou os governos a

tomarem medidas imediatas para pôr cobro às violações dos 

direitos fundamentais. 

O Parlamento Europeu publica todos os anos um relatório sobre 

a situação dos direitos humanos no Mundo e, com a denúncia 

que faz, mantém a atenção da União Europeia e do Mundo diri-

gida para os casos mais graves. Nestes relatórios, tem denuncia-

do, por exemplo, o genocídio no Darfur, as violações das liber-

dades na China ou os crimes perpetrados na Chechénia.

■	 O Parlamento Europeu opõe-se 
fi rmemente à pena de morte

O Parlamento Europeu condena fi rmemente a pena de mor-
te, seja em que caso for e em todas as circunstâncias. Os de-
putados têm-se pronunciado repetidamente a favor de uma 
moratória mundial e incondicional sobre as execuções, que 
deverá ser estabelecida por via de uma resolução da ONU. O 
Parlamento pretende, por intermédio desta medida, afi rmar 
o valor universal da vida e da dignidade humana.
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garantir eleições democráticas

São regularmente enviadas delegações de deputados euro-

peus a países terceiros, no quadro de missões de observação 

eleitoral. Cabe-lhes fiscalizar a realização do escrutínio e chamar 

a atenção das autoridades e da comunidade internacional para 

eventuais violações dos direitos dos cidadãos. Os deputados eu-

ropeus estiveram presentes, por exemplo, em missões de obser-

vação eleitoral na Libéria, na República Democrática do Congo, 

nos Territórios Palestinianos e na Ucrânia.

garantir aos direitos humanos  
um lugar nos acordos internacionais

O Parlamento Europeu pode rejeitar a celebração de acordos 

importantes com países terceiros, se verificar que ocorrem vio-

lações dos direitos humanos e dos princípios democráticos. Do 

mesmo modo, exige o respeito rigoroso das cláusulas relativas 

aos direitos humanos, as quais são sistematicamente incluídas 

nesta categoria de acordos e prevêem a respectiva rescisão em 

casos extremos.
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www.europarl.europa.eu/sakharov

OLEG ORLOV
SERGEÏ KOVALEV

LIOUDMILA ALEXEÏEVA
em nome da associação MEMORIAL e de todos os 

defensores dos direitos humanos na Rússia

PT

Política de asilo e combate 
ao tráfi co de seres humanos

O Tratado de Lisboa insta a União Europeia a desenvolver uma 

política comum em matéria de asilo, destinada a conceder um 

estatuto adequado a qualquer refugiado político, mediante o 

estabelecimento de procedimentos comuns em matéria de 

concessão e retirada da protecção, bem como de normas relati-

vas às condições de acolhimento dos requerentes de asilo.

A política comum de imigração da União visa, entre outros as-

pectos, garantir o tratamento equitativo dos nacionais de países 

terceiros que residam legalmente nos Estados-Membros. Neste 

contexto, o Parlamento Europeu encontra-se presentemente 

envolvido na adopção de medidas de combate ao tráfi co de 

seres humanos, sobretudo de mulheres e crianças.

Prémio sakharov pela liberdade de pensamento

O prémio Sakharov pela liberdade de pensamento, que deve a 

sua denominação ao cientista e dissidente político russo Andrei 

Sakharov, pretende prestar homenagem a pessoas ou organiza-

ções que defendem os direitos humanos, a democracia e a liber-

dade de expressão, e lutam contra a intolerância e a opressão em 

todo o Mundo. 

Criado em 1988, o prémio é atribuído pelo Parlamento Europeu, 

todos os anos, numa cerimónia ofi cial organizada em Estrasbur-

go. Quando o calendário do Parlamento o permite, o prémio é 

entregue numa data tão próxima quanto possível do dia 10 de 

Dezembro, que assinala o aniversário da assinatura da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas, em 1948. 

Entre os galardoados com o prémio, salientaremos Nelson Man-

dela (África do Sul), Alexander Dubček (Checoslováquia), Las Ma-

dres de la Plaza de Mayo (Mães da Praça de Maio, Argentina), Aung 

San Suu Kyi (Birmânia), Ibrahim Rugova (Kosovo), Nelson Mandela 

(Timor), a Organização das Nações Unidas e o seu secretário-geral 

da altura, Kofi  Annan, bem como Hu Jia (China) e Memorial, uma 

associação que pugna pelos direitos do Homem na Rússia.

32
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■	 Os mecanismos  
do Parlamento Europeu

A vida e o trabalho no Parlamento Europeu são ritmados 
por um calendário dividido em semanas de diferentes 
cores: cor-de-rosa, vermelhas, azuis, verdes... cada uma 
corresponde a uma etapa do trabalho parlamentar. E, 
para que os trabalhos decorram da melhor forma, são ne-
cessários uma boa organização e apoio administrativo. A 
máquina está bem rodada, todos têm nela o seu lugar e 
nada é deixado ao acaso.

semanas «cor-de-rosa» para  
as comissões parlamentares

Existem, no Parlamento Europeu, 20 comissões parlamentares 

permanentes, especializadas em temas como o ambiente, os 

transportes, a indústria ou o orçamento. Estas comissões são re-

presentativas das diferentes tendências políticas da Assembleia, 

são constituídas por um número variável de deputados e têm a 

seu cargo a preparação dos trabalhos da sessão plenária.

Nas reuniões das comissões, os deputados europeus procedem 

a uma primeira série de debates e votações sobre relatórios, 

em cujo âmbito exprimem o seu parecer sobre propostas le-

gislativas ou o projecto de orçamento da União Europeia para 

o ano seguinte. Elaboram também «relatórios de iniciativa», 

nos quais recomendam à Comissão Europeia ou aos governos 

dos Estados-Membros que tomem medidas num 

determinado domínio.

■	 O Parlamento Europeu 
trabalha para si

Crianças ou adultos, estudantes, pessoas no activo ou re-
formadas, ou ainda consumidores: seja qual for a nossa 
situação, todos somos afectados pela legislação euro-
peia, por vezes sem o saber. Alimentos mais saudáveis 
no prato, liberdade de circular e de trabalhar em toda a 
União, protecção do ambiente…  são muitas as áreas em 
que o papel dos representantes eleitos europeus é fun-
damental.

Como todos os parlamentos, também o Parlamento Europeu de-

bate e aprova leis. É um facto que pode parecer evidente mas, 

durante muito tempo, não o era. Inicialmente, os deputados eu-

ropeus apenas podiam dar o seu parecer sobre as propostas le-

gislativas da Comissão Europeia: em última análise, era sempre o 

Conselho de Ministros, em representação dos governos dos Esta-

dos-Membros, que tinha a última palavra sobre as leis aprovadas.  

Ao longo dos anos e dos Tratados a situação mudou: o papel e os 

poderes do Parlamento Europeu aumentaram consideravelmen-

te até se tornar um actor imprescindível na definição da legisla-

ção comunitária. Agora, na maioria dos casos, para que um regu-

lamento europeu ou uma directiva seja publicada, o Parlamento 

e o Conselho têm de chegar a acordo quanto ao seu conteúdo: é 

a chamada «co-decisão».

Assim, para que uma lei europeia possa ser aplicada em todos 

os Estados-Membros da União, tem de ser assinada pelo presi-

dente do Parlamento Europeu e pelo presidente do Conselho de 

Ministros. 5
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■	 comissões especiais e comissões de inquérito

Se necessário, o Parlamento pode criar comissões especiais 
ou comissões de inquérito. Por exemplo, em 1996, uma 
comissão de inquérito foi encarregada de verifi car se a Co-
missão e os governos tinham gerido bem a crise das «vacas 
loucas». Na sequência do naufrágio do petroleiro Prestige, os 
deputados constituíram, em 2003, uma comissão que estu-
dou a possibilidade de intensifi car a segurança marítima. Em 
2006, uma comissão examinou as actividades da CIA na Eu-
ropa, após revelações da Imprensa segundo as quais alega-
dos terroristas teriam sido transferidos e detidos ilegalmente 
em países europeus pelos serviços secretos americanos. Em 
2007, foi criada uma comissão temporária para estudar as res-
postas possíveis da Europa às alterações climáticas. Em 2009, 
foi criada uma comissão especial com a fi nalidade de propor 
medidas destinadas a conferir estabilidade aos mercados fi -
nanceiros e a torná-los mais sãos, na sequência da crise fi nan-
ceira, económica e social que atingiu o Mundo inteiro.  

«semanas vermelhas» para 
os períodos de sessões plenárias

O período de sessões plenárias é o acontecimento mais im-

portante da vida parlamentar. Reúne os deputados europeus 

no hemiciclo de Estrasburgo e, para sessões suplementares de 

maior brevidade, em Bruxelas. Os relatórios aprovados em co-

missão são de novo debatidos, alterados e, depois, adoptados, 

refl ectindo, a partir desse momento, a posição ofi cial do Parla-

mento Europeu.

Além dos relatórios, os deputados europeus aprovam também 

«resoluções» ou interrogam directamente os representantes da 

Comissão e do Conselho sobre assuntos de actualidade. Rece-

bem a visita de chefes de Estado e de personalidades de todo 

o Mundo.
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«semanas azuis» para os grupos políticos

Em vez de exercerem o seu 

mandato em função da 

nacionalidade, os deputa-

dos europeus agrupam-se 

por afi nidades políticas. A 

constituição de um grupo 

político requer um núme-

ro mínimo de deputados 

provenientes de diferentes 

Estados-Membros. Os de-

putados que não adiram a 

qualquer dos grupos exis-

tentes são automaticamen-

te associados aos «Não inscritos». 

Durante as «semanas de grupos» que, em geral, antecedem as 

sessões plenárias, cada grupo político coordena e formula as 

posições que defenderá posteriormente na Assembleia sobre 

os diferentes pontos da ordem do dia do período de sessões.

«semanas verdes»: os deputados visitam 
os seus círculos eleitorais ou partem em missão

Algumas semanas por ano são reservadas ao trabalho dos de-

putados europeus no seu círculo eleitoral, a fi m de se encon-

trarem com os respectivos eleitores, ou para que os deputados 

efectuem missões específi cas noutras partes do Mundo.

■	 Que língua fala?

O Parlamento Europeu dispõe de um serviço multilingue para 
todas as sessões plenárias e outras reuniões, durante as quais 
os deputados se podem exprimir em qualquer das línguas 
ofi ciais da União Europeia. Tudo o que dizem é traduzido em 
simultâneo por intérpretes. Graças aos tradutores, os docu-
mentos de trabalho do Parlamento fi cam disponíveis em todas 
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as línguas ofi ciais da União Europeia. Esta situação refl ecte e 
valoriza a diversidade cultural da União Europeia, ao mesmo 
tempo que possibilita que os cidadãos tenham acesso aos tra-
balhos dos deputados.

Quem faz o quê no Parlamento Europeu?

O presidente do Parlamento Europeu, que é eleito pelos depu-

tados europeus por um período de dois anos e meio, desempe-

nha uma função fundamental: dirige o conjunto das actividades 

da Instituição, preside às sessões plenárias e assina o orçamento 

adoptado com o Conselho, assim como as leis aprovadas com 

este último. É o representante do Parlamento nas relações inter-

nacionais e nas suas relações com as restantes instituições da 

União. O Parlamento conta com 14 vice-presidentes, cada um 

dos quais é responsável por uma área específi ca.

A Conferência dos Presidentes, que é composta pelo presidente 

do Parlamento e os presidentes dos grupos políticos, organiza e 

programa os trabalhos do Parlamento: por exemplo, estabelece 

o calendário e a ordem do dia dos períodos de sessões plenárias, 

assim como a composição das comissões e das delegações.

A Mesa é o órgão responsável pelas questões administrativas, 

de recursos humanos e de organização do Parlamento, sendo 

composta pelo presidente do Parlamento Europeu, os vice-pre-

sidentes e os questores eleitos pelos deputados. A Mesa é tam-

bém competente em matéria do orçamento do Parlamento.

Os deputados europeus e o Parlamento dispõem de uma gran-

de administração ao seu serviço. O Secretariado-Geral tem por 

missão assistir todos os deputados no exercício do respectivo 

mandato. Conta com cerca de 5 400 pessoas (um quarto das 

quais são tradutores e intérpretes) que trabalham em Bruxelas, 

no Luxemburgo e em Estrasburgo, assim como nos gabinetes 

de informação, nos Estados-Membros. Se acrescentarmos o 

pessoal dos grupos políticos e os assistentes dos deputados, 

são cerca de 7 000 as pessoas que, no total, fazem funcionar a 

«máquina» parlamentar. 
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■	 O Parlamento 
perto de si

bruxelas, luxemburgo e Estrasburgo são os locais de 
trabalho do Parlamento Europeu, mas qualquer pessoa 
pode acompanhar em casa os trabalhos parlamentares, 
sem necessidade de se deslocar! sentado confortavel-
mente diante do computador, pode assistir a uma sessão 
plenária, consultar os documentos e os comunicados de 
imprensa ou fazer perguntas em linha sobre temas euro-
peus. E existem gabinetes de informação  ao seu serviço 
em todas as capitais da União. 

O sítio internet: uma janela 
aberta sobre o Parlamento

É um endereço que se fi xa com facilidade: www.europarl.
europa.eu, onde todos podem ter acesso na sua língua a nu-

merosas informações interessantes. Com efeito, o sítio do Parla-

mento Europeu possui um menu muito diversifi cado. Quer se 
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■	 O Parlamento Europeu 
trabalha para si

Crianças ou adultos, estudantes, pessoas no activo ou re-
formadas, ou ainda consumidores: seja qual for a nossa 
situação, todos somos afectados pela legislação euro-
peia, por vezes sem o saber. Alimentos mais saudáveis 
no prato, liberdade de circular e de trabalhar em toda a 
União, protecção do ambiente…  são muitas as áreas em 
que o papel dos representantes eleitos europeus é fun-
damental.

Como todos os parlamentos, também o Parlamento Europeu de-

bate e aprova leis. É um facto que pode parecer evidente mas, 

durante muito tempo, não o era. Inicialmente, os deputados eu-

ropeus apenas podiam dar o seu parecer sobre as propostas le-

gislativas da Comissão Europeia: em última análise, era sempre o 

Conselho de Ministros, em representação dos governos dos Esta-

dos-Membros, que tinha a última palavra sobre as leis aprovadas.  

Ao longo dos anos e dos Tratados a situação mudou: o papel e os 

poderes do Parlamento Europeu aumentaram consideravelmen-

te até se tornar um actor imprescindível na definição da legisla-

ção comunitária. Agora, na maioria dos casos, para que um regu-

lamento europeu ou uma directiva seja publicada, o Parlamento 

e o Conselho têm de chegar a acordo quanto ao seu conteúdo: é 

a chamada «co-decisão».

Assim, para que uma lei europeia possa ser aplicada em todos 

os Estados-Membros da União, tem de ser assinada pelo presi-

dente do Parlamento Europeu e pelo presidente do Conselho de 
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pretenda obter informações sobre os últimos trabalhos parla-

mentares, acompanhar em directo os debates e as votações em 

comissão e em plenário, conhecer melhor os deputados euro-

peus e as suas funções, apresentar uma petição ou muito sim-

plesmente informar-se sobre o funcionamento da Instituição, o 

sítio Internet faculta as respostas.

Para que a sua actividade seja conhecida e compreendida pelo 

público, o Parlamento concede também aos cidadãos acesso 

aos seus vários documentos, através do registo em linha. Estão 

ainda disponíveis arquivos históricos.

Europarltv: a televisão «web» 
do Parlamento Europeu

Acompanhar a actualidade europeia, ver os deputados em ac-

ção, descobrir os bastidores do Parlamento e observar em directo 

os seus trabalhos: é possível no endereço www.europarltv.eu. 

A televisão «web» do Parlamento Europeu propõe um pacote 

de quatro canais que se dirigem a públicos diferentes: dos jo-

vens em idade escolar aos profi ssionais, passando pelos cida-

dãos que se interessam pela política europeia.

tem perguntas a fazer?
Utilize a caixa de correio electrónica do Parlamento 

É certo que o sítio Internet é muito completo, mas é por vezes 

difícil orientarmo-nos no «labirinto» da União Europeia. O Par-

lamento Europeu dispõe de uma caixa de correio electrónica 

para onde se podem enviar perguntas e onde é possível pedir 

informações ou apresentar propostas sobre domínios de activi-

dade da União Europeia. O Parlamento responde, assim, todos

os anos às dezenas de milhares de mensagens enviadas

pelos cidadãos.
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tão bem informados como os jornalistas

Os meios de comunicação desempenham um papel importan-

te de aproximação entre os cidadãos e as instituições que os 

representam. O Parlamento dispõe de um Serviço de Imprensa 

que informa os jornalistas sobre os debates parlamentares do 

dia e os resultados das votações. Estas informações são dispo-

nibilizadas em tempo real ao grande público, no sítio Internet 

multilingue. É também concedido aos jornalistas apoio logísti- 

co e técnico, e material audiovisual (fotos, vídeos, arquivos 

de áudio, etc.). O Serviço de Imprensa organiza igualmente 

conferências de Imprensa e seminários sobre temas da 

actualidade europeia.

Visitar o Parlamento

Encontrou muita informação no sítio Internet, mas gostava de 

ver concretamente como trabalha o Parlamento Europeu e o 

que faz por si? Pode visitar, individualmente ou em grupo, os 

locais de trabalho de Estrasburgo, Bruxelas ou Luxemburgo (tal 

como o fazem todos os anos cerca de 300 000 pessoas), para 

assistir às sessões plenárias e encontrar-se com os seus deputa-

dos. Basta contactar a Unidade Visitas e Seminários, que organi-

za visitas guiadas em todas as línguas oficiais da União Europeia 

para dar a conhecer o funcionamento e o papel do Parlamento 

e responder às suas perguntas.

Por ocasião do dia 9 de Maio, Dia da Europa, os hemiciclos do 

Parlamento, em Estrasburgo e Bruxelas, são acessíveis ao grande 

público no quadro das jornadas «Portas abertas». Todos os anos, 

cerca de 60 000 pessoas aproveitam este ensejo para visitar 

as instalações e informarem-se sobre as actividades do 

Parlamento Europeu.

Dentro em breve, em Bruxelas, no novo Centro de Visitantes, será 

apresentada uma exposição interactiva sobre o funcionamento 

do Parlamento Europeu e o impacto das suas decisões na vida 

quotidiana dos cidadãos. Através de tecnologias multimedia, os 

visitantes poderão mesmo ser «deputados por um dia». 
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gabinetes de informação ao serviço dos cidadãos

Existem gabinetes de informação do Parlamento Europeu em 

todas as capitais da União Europeia, bem como antenas regio-

nais em certos Estados-Membros. Têm por fi nalidade facilitar 

os contactos directos entre os cidadãos e a Instituição que

os representa.

Os gabinetes de informação realizam campanhas informativas 

sobre diferentes questões europeias. Organizam seminários e 

conferências, nomeadamente para os estudantes, os multiplica-

dores de opinião e os meios de comunicação.

Os gabinetes de informação organizam igualmente fóruns des-

centralizados, em que os deputados europeus, as autarquias 

locais, os cidadãos e representantes das diferentes categorias 

socioprofi ssionais debatem as políticas mais importantes para 

as regiões visadas. Organizam ainda encontros entre os deputa-

dos europeus e representantes nacionais ou locais, a Imprensa 

e o público.

contacte os seus deputados

O Parlamento é, antes de mais, os seus deputados. São estes 

que, por força do mandato que lhes é conferido pelos cidadãos 

nas eleições europeias, votam as leis e tomam iniciativas políti-

cas que se repercutem na nossa vida quotidiana ou inspiram a 

abordagem europeia das grandes questões internacionais.

Os nomes, endereços postais, números de telefone e endere-

ços electrónicos dos deputados europeus constam de fi chas 

individuais, disponíveis no sítio Internet, no menu «Deputados». 

Constam também dessas fi chas o curriculum vitae, o círculo

eleitoral e a fi liação política do deputado, bem como as suas 

funções e os trabalhos realizados no Parlamento.

Os contactos fi guram da página 56 à página 59.40
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■	 Como funcionam
as leis europeias?

A co-decisão, que coloca o Parlamento Europeu em pé de igualdade com o Conselho, tornou-

-se o «processo legislativo ordinário» para a adopção das leis da União Europeia. Em princípio, 

o Conselho delibera por maioria qualificada, inclusive em domínios em que era requerida a 

unanimidade antes de ter sido adoptado o Tratado de Lisboa.

Para além das políticas tradicionalmente sujeitas a este processo (como o ambiente, os transpor-

tes, a defesa dos consumidores, a livre circulação de mercadorias e trabalhadores) a co-decisão 

foi tornada extensível a cerca de cinquenta bases jurídicas, tendo o número destas últimas pas-

sado a ser, no total, de 86. Presentemente, a co-decisão aplica-se igualmente a matérias que ou-

trora eram da competência quase exclusiva do Conselho (nomeadamente, agricultura, pescas e 

iniciativas no quadro da justiça e dos assuntos internos), bem como a novos domínios de acção 

da União, de que são exemplo o turismo, a juventude e o desporto.

O processo legislativo ordinário é composto por três fases e, em linhas gerais, desenrola-se como 

se indica seguidamente. 

A Comissão apresenta uma proposta de lei ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

Em primeira leitura (primeira etapa de análise do texto), o Parlamento aprova ou não alterações 

(modificações) à proposta da Comissão. Se o Parlamento não introduzir modificações e se, se-

guidamente, o Conselho aceitar também a proposta da Comissão, a proposta legislativa é apro-

vada. O mesmo se passa se o Conselho aceitar as modificações do Parlamento. Sendo assim, a 

nova lei pode entrar em vigor. Se o Conselho não aprovar todas as alterações dos deputados, 

apresenta ao Parlamento uma proposta alternativa de texto: é a posição dos Estados-Membros 

em primeira leitura. 

Começa, então, a segunda leitura. O percurso legislativo termina se os deputados aprovarem o 

ponto de vista do Conselho, se o rejeitarem ou não se pronunciarem no prazo de três meses. 

Se, ao invés, os deputados propuserem alterações à posição do Conselho, é necessário que 

este último as examine em segunda leitura. Se o Conselho aprovar todas as alterações, o texto 

legislativo é adoptado.

■	 O Parlamento Europeu 
trabalha para si

Crianças ou adultos, estudantes, pessoas no activo ou re-
formadas, ou ainda consumidores: seja qual for a nossa 
situação, todos somos afectados pela legislação euro-
peia, por vezes sem o saber. Alimentos mais saudáveis 
no prato, liberdade de circular e de trabalhar em toda a 
União, protecção do ambiente…  são muitas as áreas em 
que o papel dos representantes eleitos europeus é fun-
damental.

Como todos os parlamentos, também o Parlamento Europeu de-

bate e aprova leis. É um facto que pode parecer evidente mas, 

durante muito tempo, não o era. Inicialmente, os deputados eu-

ropeus apenas podiam dar o seu parecer sobre as propostas le-

gislativas da Comissão Europeia: em última análise, era sempre o 

Conselho de Ministros, em representação dos governos dos Esta-

dos-Membros, que tinha a última palavra sobre as leis aprovadas.  

Ao longo dos anos e dos Tratados a situação mudou: o papel e os 

poderes do Parlamento Europeu aumentaram consideravelmen-

te até se tornar um actor imprescindível na definição da legisla-

ção comunitária. Agora, na maioria dos casos, para que um regu-

lamento europeu ou uma directiva seja publicada, o Parlamento 

e o Conselho têm de chegar a acordo quanto ao seu conteúdo: é 

a chamada «co-decisão».

Assim, para que uma lei europeia possa ser aplicada em todos 

os Estados-Membros da União, tem de ser assinada pelo presi-

dente do Parlamento Europeu e pelo presidente do Conselho de 
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Se assim não for, há que obter um consenso: é a fase de conciliação. Esta tarefa é confiada ao 

Comité de Conciliação, que congrega os representantes das duas instituições. A Comissão está 

também associada a todo este exercício. Se, no prazo de seis semanas, o Comité não conseguir 

alcançar um texto comum, o acto não é aprovado.

Em contrapartida, se os representantes das duas instituições chegarem a acordo sobre um texto 

comum, este será submetido, em terceira e última leitura, à apreciação do Parlamento, reunido em 

sessão plenária, assim como ao Conselho. Se o texto for aprovado, transforma-se em lei. Se não for 

aprovada uma decisão, o acto proposto é considerado como não tendo sido adoptado.

No início do processo legislativo, o texto é igualmente submetido à atenção dos parlamentos 

nacionais, a fim de que estes possam, no prazo de oito semanas, avaliar a respectiva compatibili-

dade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Se um número suficiente de 

parlamentos suscitar objecções, à luz destes princípios, as instituições da União são obrigadas a 

reexaminar o dossiê e, se for caso disso, a justificar a decisão de continuar o processo.

Processos legislativos especiais

Qualquer processo que seja diferente do que anteriormente se descreveu é denominado «es-

pecial», incluindo o processo ad hoc necessário para adoptar o orçamento, que se expõe em 

pormenor no capítulo seguinte.
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Certos actos têm de ser adoptados pelo Conselho por unanimidade, com a aprovação prévia do 

Parlamento Europeu. Os deputados dispõem, assim, de uma espécie de direito de veto que lhes 

permite rejeitar ou aceitar os textos em bloco, sem a possibilidade de proporem modifi cações. É o 

caso do quadro fi nanceiro plurianual, assim como das medidas para combater discriminações ou 

para ampliar os direitos associados à cidadania (circunstância em que é também exigida ratifi cação 

a nível nacional).

O Conselho adopta ainda outros actos, por unanimidade ou maioria qualifi cada, após «consulta» 

do Parlamento. Nestes casos, o parecer dos deputados não é vinculativo, cabendo a última pala-

vra aos governos. Trata-se de um processo que é aplicado, por exemplo, a medidas em matéria 

de segurança ou de protecção social, a disposições de natureza fi scal no domínio da energia, 

assim como à harmonização das taxas sobre o volume de negócios e à tributação indirecta. 

Aplica-se igualmente à cooperação policial operacional e às medidas que regem as interven-

ções das autoridades de um Estado-Membro no território de outro país da União Europeia.

As regras em matéria de direito de voto e de elegibilidade no Estado-Membro de residência, nas 

eleições municipais e europeias fi cam também sujeitas a este processo. Contudo, o Conselho, 

por unanimidade, após consulta do Parlamento, pode decidir que se passe ao processo legisla-

tivo ordinário.
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■	 Como é aprovado  
o orçamento anual  
da União Europeia?

O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando segundo um processo legislativo especial, ela-

boram o orçamento anual da União com base no quadro financeiro plurianual (de cinco anos), 

estabelecido por um regulamento adoptado pelos dois ramos da autoridade orçamental.

Cada instituição, excepto o Banco Central Europeu, elabora, antes de 1 de Julho, uma previsão 

das suas despesas para o exercício orçamental seguinte. A Comissão reúne essas previsões num 

projecto de orçamento que inclui uma previsão de receitas e uma previsão de despesas. Apre-

senta este projecto ao Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais tardar em 1 de Setembro. O 

Conselho é instado a adoptar a sua posição sobre o projecto de orçamento e a transmiti-la ao 

Parlamento Europeu, o mais tardar em 1 de Outubro, justificando a sua abordagem.

O orçamento é aprovado se, no prazo de quarenta e dois dias após essa transmissão, o Parla-

mento Europeu tiver aprovado a posição do Conselho ou não tiver deliberado. Se, pelo contrá-

rio, o Parlamento aprovar alterações, o seu projecto de orçamento é transmitido ao Conselho 

e à Comissão. O orçamento é aprovado se, no prazo de dez dias, o Conselho aprovar todas as 

alterações em causa. 

Se assim não for, o presidente do Parlamento Europeu, de comum acordo com o presidente do 

Conselho, convoca um Comité de Conciliação (que reunirá representantes dos dois ramos da 

autoridade orçamental), o qual terá por missão alcançar um acordo sobre um projecto comum. 

A Comissão participa nos trabalhos e tenta promover uma aproximação das posições. Se, no 

prazo de vinte e um dias, o Comité de Conciliação não chegar a acordo sobre um projecto 

comum, a Comissão deverá apresentar um novo projecto de orçamento. Se, pelo contrário, o 

Comité chegar a um acordo, o Parlamento Europeu e o Conselho dispõem, cada um, de um 

prazo de catorze dias para aprovar o projecto comum.
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durante muito tempo, não o era. Inicialmente, os deputados eu-
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gislativas da Comissão Europeia: em última análise, era sempre o 

Conselho de Ministros, em representação dos governos dos Esta-

dos-Membros, que tinha a última palavra sobre as leis aprovadas.  

Ao longo dos anos e dos Tratados a situação mudou: o papel e os 
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te até se tornar um actor imprescindível na definição da legisla-

ção comunitária. Agora, na maioria dos casos, para que um regu-

lamento europeu ou uma directiva seja publicada, o Parlamento 

e o Conselho têm de chegar a acordo quanto ao seu conteúdo: é 

a chamada «co-decisão».

Assim, para que uma lei europeia possa ser aplicada em todos 

os Estados-Membros da União, tem de ser assinada pelo presi-

dente do Parlamento Europeu e pelo presidente do Conselho de 
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O orçamento será definitivamente adoptado se, dentro deste prazo, o Parlamento Europeu e o 

Conselho aprovarem ambos o projecto comum ou não conseguirem deliberar, ou se uma das 

instituições aprovar o projecto comum e a outra não conseguir deliberar.

Inversamente, será apresentado pela Comissão um novo projecto de orçamento se o Parlamen-

to Europeu e o Conselho rejeitarem ambos o projecto comum ou se uma destas instituições 

rejeitar o projecto comum e a outra não conseguir deliberar. O mesmo se aplica se o Parlamento 

Europeu rejeitar o projecto comum e o Conselho o aprovar.

Se se verificar que o Parlamento Europeu aprova o projecto comum e o Conselho o rejeita, o 

Parlamento Europeu, deliberando por maioria dos membros que o compõem e três quintos dos 

votos expressos, pode decidir confirmar todas ou algumas alterações. Caso não seja confirmada 

uma alteração do Parlamento Europeu, será consignada a posição aprovada no Comité de Con-

ciliação sobre a rubrica orçamental que é objecto da alteração. Considera-se que o orçamento 

foi definitivamente adoptado nesta base.
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■	 Palavras-chave  
da União Europeia

Acervo comunitário

O acervo comunitário abarca os direitos e as obrigações partilhados por todos os Estados-Mem-

bros da União Europeia. Inclui a legislação e os tratados europeus, as declarações e resoluções, 

os acordos internacionais nas matérias da União Europeia e a jurisprudência do Tribunal de Jus-

tiça. Os países candidatos devem aceitar este acervo comunitário antes de aderirem à União, 

cabendo-lhes, seguidamente, transpor a legislação europeia para o direito nacional.

Actos jurídicos da União

Para exercerem as competências da União, as instituições adoptam regulamentos, directivas, 

decisões, recomendações e pareceres. O regulamento tem carácter geral, sendo obrigatório em 

todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-Membros. A directiva 

vincula o Estado-Membro destinatário quanto ao resultado a alcançar, deixando, no entanto, 

às instâncias nacionais a competência quanto à forma e aos meios. A decisão é obrigatória em 

todos os seus elementos. As recomendações e os pareceres não são vinculativos.

banco central Europeu

Inaugurado em 30 de Junho de 1998, em Frankfurt, o Banco Central Europeu (BCE) está encar-

regado de conduzir a política monetária nos países membros da zona euro. Desde 1 de Janeiro 

de 1999, tem por missão principal manter a estabilidade dos preços na zona euro e assegurar 

a execução da política monetária europeia definida pelo Sistema Europeu de Bancos Centrais 

(SEBC). O BCE funciona com total independência. O Tratado de Lisboa confere ao BCE o estatuto 

de instituição europeia.  
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banco Europeu de investimento

O Banco Europeu de Investimento (BEI), sediado no Luxemburgo, tem por missão contribuir 

para a coesão económica, social e territorial, através do desenvolvimento equilibrado do ter-

ritório da União. O Banco financia, a longo prazo, a realização de projectos concretos cuja via-

bilidade económica, técnica, ambiental e financeira esteja assegurada. No exterior da União, o 

BEI presta apoio às estratégias de pré-adesão dos países candidatos, bem como dos países dos 

Balcãs Ocidentais, e implementa a vertente financeira dos acordos concluídos no âmbito das 

políticas europeias de ajuda e cooperação para o desenvolvimento.

carta dos direitos fundamentais da União Europeia

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia reúne, num único texto, direitos civis, 

políticos, económicos e sociais proclamados, até então, em diferentes actos nacionais, europeus 

e internacionais. Redigida por uma Convenção composta, nomeadamente, de deputados euro-

peus e nacionais, foi proclamada solenemente numa cimeira europeia em Nice, em Dezembro 

de 2000. Em Outubro de 2007, em Lisboa, numa cimeira consagrada à reforma dos tratados, os 

chefes de Estado e de Governo da União Europeia previram torná-la juridicamente vinculativa, 

como requerido pelo Parlamento Europeu. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a 

Carta torna-se vinculativa. Contudo, determinados Estados-Membros, como o Reino Unido, a 

Polónia e a República Checa, conseguiram obter uma derrogação à Carta.

cidadania europeia

A cidadania da União aplica-se a todas as pessoas que possuam a nacionalidade de um Esta-

do-Membro. Acresce à cidadania nacional e não a substitui. O Tratado de Lisboa especifica que 

a União, em todas as suas actividades, respeita o princípio da igualdade dos seus cidadãos, que 

beneficiam de igual atenção por parte das suas instituições, órgãos e organismos. Por outro 

lado, o funcionamento da União «baseia-se na democracia representativa» e «os cidadãos estão 

directamente representados, ao nível da União, no Parlamento Europeu».

Entre outros direitos, os cidadãos da União têm o direito de circular e permanecer livremente 

no território dos Estados-Membros. Têm igualmente o direito de eleger e ser eleitos nas eleições 

para o Parlamento Europeu, bem como nas eleições municipais no Estado-Membro de resi-

dência, nas mesmas condições que os nacionais desse Estado. Se num país terceiro não existir 

representação de um Estado-Membro da União, os cidadãos desse Estado-Membro podem be-

neficiar da protecção diplomática e consular de qualquer outro país da União.
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comité Económico e social Europeu

O Comité Económico e Social Europeu (CESE), instituído pelos Tratados de Roma (1957), é uma 

assembleia consultiva que representa as organizações de empregadores, de assalariados e de 

outros agentes representativos da sociedade civil. O Tratado prevê que, em determinados domí-

nios, o Conselho ou a Comissão só possam tomar decisões depois de terem consultado o CESE: 

política de emprego, política social, educação, saúde pública, protecção dos consumidores, co-

esão económica e social, política agrícola, etc. O CESE é composto por 344 membros, propostos 

pelos governos nacionais e nomeados pelo Conselho por um período renovável de cinco anos. 

comité das regiões

O Comité das Regiões (CR), criado em 1994, é a assembleia política que dá voz às autarquias 

locais. A Comissão e o Conselho são obrigados a consultar o Comité das Regiões sobre todas 

as propostas formuladas nos domínios com repercussões a nível local ou regional: coesão eco-

nómica e social, redes transeuropeias de infra-estruturas, saúde, educação e cultura, política de 

emprego, ambiente, transportes, etc. O Tratado de Lisboa conferiu ao CR o direito de recorrer ao 

Tribunal de Justiça da União Europeia, por violação do princípio da subsidiariedade, quando se 

encontrem em causa actos legislativos sobre os quais deva ser consultado. O Comité é compos-

to por 344 membros, titulares de um mandato eleitoral regional ou local, nomeados por cinco 

anos pelo Conselho por proposta dos Estados-Membros.

comissão Europeia

A Comissão Europeia encarna e defende o interesse geral da União Europeia. Tem um direito de 

iniciativa quase exclusivo no que diz respeito aos actos legislativos. No âmbito das políticas da 

União, elabora e aplica os actos legislativos adoptados pelo Conselho e o Parlamento Europeu. 

Além disso, a Comissão tem poderes executivos, de gestão e controlo. Com efeito, assegura a 

programação e a aplicação das políticas comuns, executa o orçamento e gere os programas da 

União Europeia. Enquanto «guardiã dos Tratados», vela igualmente pela aplicação da legislação 

europeia nos Estados-Membros.

O presidente da Comissão, proposto pelos governos nacionais com base nos resultados das elei-

ções europeias, é eleito pelo Parlamento Europeu por maioria absoluta. Os restantes membros 

da Comissão, um nacional por Estado-Membro, excepto no caso do país de origem do presi-

dente, são nomeados por um período de cinco anos pelo Conselho, em concordância com os 

Estados-Membros. Um dos vice-presidentes assume igualmente a função de alto-representante 

da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. A Comissão, na sua globa-

lidade, enquanto colégio, é seguidamente sujeita a um voto de aprovação pelo Parlamento 

Europeu, perante o qual é responsável.
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conselho

O Conselho exerce, em conjunto com o Parlamento, as funções legislativa e orçamental. O Tra-

tado de Lisboa aumentou consideravelmente o número de domínios em que o Conselho deli-

bera por maioria qualificada. Além disso, é a principal instituição no que respeita à adopção de 

decisões em matéria de Política Externa e de Segurança Comum (PESC), bem como de coorde-

nação das políticas económicas. Reúne-se a nível dos ministros nacionais, constituindo, assim, 

a instituição de representação dos Estados-Membros. O Conselho tem sede em Bruxelas, mas 

também efectua reuniões no Luxemburgo.

O Conselho reúne-se em diferentes formações, nas quais participam os ministros dos Estados- 

-Membros segundo a respectiva esfera de competência: Assuntos Gerais, Assuntos Económicos 

e Financeiros, Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores, Competitividade, Cooperação 

nos Domínios da Justiça e dos Assuntos Internos, Transportes, Telecomunicações e Energia, Agri-

cultura e Pescas, Ambiente, Educação, Juventude e Cultura. Estas formações são dirigidas em 

regime de alternância, durante seis meses, pelos três países que detêm a presidência rotativa da 

União Europeia ao longo de 18 meses.

O Conselho dos Assuntos Externos, em contrapartida, é presidido pelo alto-representante da 

União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, cargo instituído pelo Tratado 

de Lisboa. Cabe a este último dirigir a política externa e de segurança comum da União e velar 

pela coerência da acção externa da União. Contribui para elaborar esta política e executa-a na 

qualidade de mandatário do Conselho, graças também ao novo Serviço Europeu para a Acção 

Externa. O mesmo se aplica à política de segurança e de defesa comum, cabendo-lhe participar 

nas reuniões do Conselho Europeu.

conselho Europeu

Com o Tratado de Lisboa, o Conselho Europeu foi elevado ao nível de instituição da União. Os 

chefes de Estado e de Governo dos Estados-Membros da União Europeia reúnem-se duas vezes 

por semestre no Conselho Europeu. Cabe-lhe conferir à União Europeia o dinamismo necessário 

ao seu desenvolvimento e definir as orientações políticas gerais. Não exerce funções legislativas 

e as suas decisões são adoptadas, em princípio, por consenso.

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Conselho Europeu passou a eleger o seu pre-

sidente para um mandato de dois anos e meio, prorrogável uma vez. O presidente, que não 

pode exercer um mandato nacional, assegura a preparação e a continuidade dos trabalhos do 

Conselho Europeu, em cooperação com o presidente da Comissão, e actua no sentido de fa-

cilitar a coesão e o consenso. Apresenta um relatório ao Parlamento Europeu, após cada uma 

das reuniões do Conselho Europeu, e, ao seu nível e na sua qualidade, assegura a representação 

externa da União, sem prejuízo das atribuições cometidas ao alto-representante.
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tribunal de Justiça da União Europeia

O Tribunal de Justiça, com sede no Luxemburgo, garante que a interpretação e a aplicação dos 

tratados constitutivos sejam respeitadas. O Tribunal é composto por um número de juízes igual ao 

dos Estados-Membros. Os juízes são assistidos por oito advogados-gerais, designados de comum 

acordo pelos Estados-Membros por um período de seis anos. O Tribunal desempenha duas funções 

principais: verificar a compatibilidade dos actos das instituições europeias e dos governos com os 

tratados; pronunciar-se, a pedido de um tribunal nacional, sobre a interpretação ou a validade das 

disposições do direito da União. O Tribunal de Justiça da União Europeia inclui também um outro 

tribunal, composto pelo menos por um juiz por Estado-Membro, e tribunais especializados.

tribunal de contas Europeu

O Tribunal de Contas Europeu, com sede no Luxemburgo, é composto por um nacional de cada 

Estado-Membro. O Tribunal verifica a legalidade e a regularidade das receitas e despesas da 

União Europeia (bem como de qualquer organismo criado pela União Europeia) e vela pela sua 

boa gestão financeira. Compete-lhe igualmente enviar ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

uma declaração sobre a fiabilidade das contas e a legalidade e regularidade das operações sub-

jacentes. O Tribunal pode também comunicar qualquer irregularidade ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho.

mercado único

A União Europeia é um grande espaço, no qual, em princípio, as pessoas, os bens e os capitais 

podem circular livremente entre os Estados-Membros, como se de um único país se tratasse, 

ou seja, sem controlos nas fronteiras e sem direitos aduaneiros. Contudo, foi necessário algum 

tempo para alcançar esta situação. Os direitos aduaneiros entre os países da CEE só foram in-

teiramente abolidos no dia 1 de Julho de 1968. Também outros entraves ao comércio levaram 

tempo a desaparecer e só no final de 1992 é que o «mercado único» se tornou uma realidade.

Provedor de Justiça Europeu

O provedor de Justiça Europeu tem poderes para receber queixas, apresentadas por qualquer 

cidadão da União ou qualquer pessoa singular ou colectiva com residência ou sede estatutária 

num Estado-Membro, respeitantes a situações de má administração na actuação das institui-

ções ou dos órgãos da União Europeia (com excepção do Tribunal de Justiça e do Tribunal de 

Primeira Instância). Por exemplo, pode tratar-se de casos de ausência de informação ou de recu-

sa de acesso a informações, de um atraso administrativo injustificado, de uma prática injusta ou 

discriminatória, ou de falta de transparência.
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Organismo Europeu de luta Antifraude

O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) é responsável, desde 1 de Junho de 1999, 

pela luta contra a fraude lesiva do orçamento da União Europeia. O organismo pode realizar 

inquéritos sobre a gestão e o financiamento de todas as instituições e dos órgãos da União, com 

absoluta independência em termos operacionais.

repartição de competências

As competências da União Europeia e dos seus Estados-Membros estão repartidas segundo três 

categorias:

— competências exclusivas da União, tendo os Estados-Membros renunciado de forma irrevo-

gável a qualquer possibilidade de acção, que se reportam fundamentalmente à união adu-

aneira, às regras em matéria de concorrência, à política monetária na zona euro e à política 

comercial comum;

— competências partilhadas, o caso mais frequente, que abarcam, por exemplo, o mercado in-

terno, a defesa dos consumidores, a agricultura e as pescas, a energia, os transportes, a saúde 

pública, a política social e a coesão territorial, a investigação, a cooperação para o desenvol-

vimento e a ajuda humanitária, bem como o espaço de liberdade, segurança e justiça;

— competências em matéria de apoio ou domínios em que são desenvolvidas acções de apoio, 

cabendo à União Europeia a missão de incentivar, coordenar e completar a acção dos Esta-

dos-Membros, e que abrangem, em particular, a protecção da saúde, a indústria, a cultura, 

o turismo, a educação e a formação profissional, a juventude e o desporto, bem como a 

protecção civil.

Os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade desempenham um papel regulador, de 

modo a garantir o respeito por esta repartição de competências.

subsidiariedade e proporcionalidade

O princípio da subsidiariedade tem por objectivo assegurar que as decisões sejam tomadas tão 

próximo quanto possível dos cidadãos, verificando se a acção a realizar à escala europeia se jus-

tifica face às possibilidades que oferecem os níveis nacional, regional ou local. Concretamente, 

trata-se de um princípio segundo o qual a União só deve actuar quando a sua acção for mais 

eficaz do que uma acção desenvolvida aos níveis nacional, regional ou local, excepto quando se 

trate de domínios da sua competência exclusiva. Este princípio está intimamente relacionado 

com o princípio da proporcionalidade, que implica que a acção da União não deve exceder o 

necessário para alcançar os objectivos do Tratado.
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Com o Tratado de Lisboa, os parlamentos nacionais são instados a verificar, logo na fase inicial 

de um processo legislativo, se estes princípios são respeitados. Um número suficiente de parla-

mentos pode impor às instituições da União Europeia que reexaminem a oportunidade do acto 

legislativo proposto e justifiquem a opção de continuar o processo. Foi cometido ao Comité 

das Regiões um direito de recurso, por violação do princípio da subsidiariedade, contra actos 

legislativos para cuja adopção seja requerida a sua consulta prévia.

União Económica e monetária

A União Económica e Monetária (UEM) designa um processo destinado a harmonizar as políticas 

económicas e monetárias dos Estados-Membros da União, com o objectivo, nomeadamente, 

de instaurar uma moeda única, o euro. Em 1 de Janeiro de 1999, teve lugar a fixação irrevogável 

das taxas de câmbio e a introdução da moeda única nos Estados da UEM. Em 1 de Janeiro de 

2002, foram introduzidas nos Estados-Membros as moedas e as notas de euro, em substituição 

das antigas moedas nacionais. Nem todos os Estados-Membros adoptaram o euro como 

moeda única.

Os 12 Estados-Membros que aderiram à União em 1 de Maio de 2004 deverão obrigatoriamente 

adoptar o euro logo que preencham todos os critérios estabelecidos («critérios de convergên-

cia»), os quais têm por objectivo assegurar que o desenvolvimento económico da UEM seja 

equilibrado e evitar que provoque tensões graves entre os Estados-Membros.

União Europeia

A União Europeia funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da de-

mocracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos do Homem, incluindo 

os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Estes valores são comuns aos Estados-Mem-

bros, numa sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, 

a solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres.

O Tratado de Lisboa veio reunir a Comunidade Europeia e a União Europeia numa única enti-

dade, dotada de personalidade jurídica única: a União Europeia. Aboliu, deste modo, o antigo 

sistema de «três pilares», sendo que os dois últimos eram essencialmente intergovernamentais 

(política externa e de segurança comum; justiça e assuntos internos). Neste momento, existe 

um único quadro institucional, em que se aplica de modo geral o «método comunitário», 

excepto no caso dos procedimentos especiais previstos para a política externa, de segurança 

e de defesa.



■	 Datas-chave  
da integração europeia

9 de Maio de 1950 — Robert Schuman, ministro dos Negócios Estrangeiros francês, apresenta 
propostas com vista a uma união do carvão e do aço entre a França e a Alemanha Ocidental, um 
projecto assente nas ideias de Jean Monnet. A data do discurso de Robert Schuman, o dia 9 de 
Maio, é hoje comemorada anualmente como o Dia da Europa.

Abril de 1951 — Baseando-se no plano Schuman, a República Federal da Alemanha, a França, 
a Itália, os Países Baixos, a Bélgica e o Luxemburgo fundam a Comunidade Europeia do Carvão e 
do Aço (CECA) através do Tratado de Paris.

Março de 1957 — Os seis países fundadores assinam os Tratados de Roma, que instituem a 
Comunidade Económica Europeia (CEE), ou «mercado comum», e a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (Euratom), os quais entram em vigor em 1 de Janeiro de 1958.

Março de 1958 — Sessão constitutiva da Assembleia Parlamentar Europeia.

Março de 1962 — A Assembleia Parlamentar Europeia é rebaptizada, passando a denominar-se 
«Parlamento Europeu».

Julho de 1968 — Os direitos aduaneiros aplicados aos produtos industriais são suprimidos na 
integralidade, 18 meses antes da data prevista, sendo instituída uma pauta externa comum.

Janeiro de 1973 — Primeiro alargamento da Comunidade: a Dinamarca, a Irlanda e o Reino 
Unido aderem à CEE.

Junho de 1979 — Realizam-se as primeiras eleições para o Parlamento Europeu por sufrágio 
universal directo. Até então, os deputados eram delegados pelos parlamentos nacionais. Nove 
países elegem 410 deputados europeus.

Janeiro de 1981 — A Grécia adere à CEE.

Junho de 1984 — Eleição do Parlamento Europeu: 10 países elegem 441 deputados 
europeus.

Janeiro de 1986 — A Espanha e Portugal aderem à CEE.

Julho de 1987 — Entrada em vigor do Acto Único Europeu. As competências do Parlamento 
são reforçadas.
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■	 O Parlamento Europeu 
trabalha para si

Crianças ou adultos, estudantes, pessoas no activo ou re-
formadas, ou ainda consumidores: seja qual for a nossa 
situação, todos somos afectados pela legislação euro-
peia, por vezes sem o saber. Alimentos mais saudáveis 
no prato, liberdade de circular e de trabalhar em toda a 
União, protecção do ambiente…  são muitas as áreas em 
que o papel dos representantes eleitos europeus é fun-
damental.

Como todos os parlamentos, também o Parlamento Europeu de-

bate e aprova leis. É um facto que pode parecer evidente mas, 

durante muito tempo, não o era. Inicialmente, os deputados eu-

ropeus apenas podiam dar o seu parecer sobre as propostas le-

gislativas da Comissão Europeia: em última análise, era sempre o 

Conselho de Ministros, em representação dos governos dos Esta-

dos-Membros, que tinha a última palavra sobre as leis aprovadas.  

Ao longo dos anos e dos Tratados a situação mudou: o papel e os 

poderes do Parlamento Europeu aumentaram consideravelmen-

te até se tornar um actor imprescindível na definição da legisla-

ção comunitária. Agora, na maioria dos casos, para que um regu-

lamento europeu ou uma directiva seja publicada, o Parlamento 

e o Conselho têm de chegar a acordo quanto ao seu conteúdo: é 

a chamada «co-decisão».

Assim, para que uma lei europeia possa ser aplicada em todos 

os Estados-Membros da União, tem de ser assinada pelo presi-

dente do Parlamento Europeu e pelo presidente do Conselho de 

Ministros. 5
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Junho de 1989 — Eleição do Parlamento Europeu: 12 países elegem 525 deputados europeus.

Novembro de 1989 — Queda do muro de Berlim. Fim da «guerra fria». É possível começar a 
abolir as divisões da Europa.

Janeiro de 1993 — Entrada em vigor do mercado único e das suas quatro liberdades: a livre 
circulação de mercadorias, de serviços, de pessoas e de capitais torna-se uma realidade.

Novembro de 1993 — Entra em vigor o Tratado da União Europeia, assinado em Maastricht, 
que estipula a criação de uma moeda única no futuro, de uma política externa e de segurança 
comum, assim como uma cooperação mais estreita nos domínios da justiça e dos assuntos in-
ternos. A designação de «União Europeia» substitui oficialmente a de «Comunidade Europeia». 
É instituído o processo de «co-decisão», que confere ao Parlamento Europeu poderes 
legislativos efectivos.

Junho de 1994 — Eleição do Parlamento Europeu: 12 países elegem 567 deputados europeus.

Janeiro de 1995 — A Áustria, a Finlândia e a Suécia aderem à União Europeia.

Maio de 1999 — Entra em vigor o Tratado de Amesterdão, que prevê medidas destinadas a re-
formar as instituições comunitárias, a intensificar a influência da Europa no Mundo e a consagrar 
mais recursos ao emprego e aos direitos dos cidadãos.

Junho de 1999 — Eleição do Parlamento Europeu: 15 países elegem 626 deputados euro-
peus.

Dezembro de 2001 — O Conselho Europeu de Laeken adopta uma declaração sobre o futuro 
da União que abre caminho a uma nova e ampla reforma da União Europeia, assim como ao 
estabelecimento de uma Convenção que deverá redigir a Constituição Europeia.

Janeiro de 2002 — As notas e moedas de euro começam a circular em 12 países, em substitui-
ção das moedas nacionais utilizadas até à data.

Fevereiro de 2003 — Entra em vigor o Tratado de Nice, que prepara a União Europeia para 
a adesão de 10 novos Estados-Membros, no ano seguinte. É adoptada a Carta dos Direitos 
Fundamentais.

Julho de 2003 — A Convenção sobre o Futuro da Europa termina o seu trabalho de redacção 
do Tratado que estabelece uma Constituição Europeia. 

Maio de 2004 — A República Checa, Chipre, a Eslováquia, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a 
Letónia, a Lituânia, Malta e a Polónia aderem à União Europeia.

Junho de 2004 — Eleição do Parlamento Europeu: são eleitos 732 deputados europeus, oriun-
dos de 25 países.

Outubro de 2004 — Os chefes de Estado e de Governo assinam o Tratado que estabelece uma 
Constituição Europeia.
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Maio e Junho de 2005 — Rejeição do projeto de Tratado que estabelece uma Constituição 
Europeia em França e nos Países Baixos, em referendo.

Janeiro de 2007 — A Bulgária e a Roménia aderem à União Europeia. O número de deputados 
europeus aumenta para 785. A Eslovénia adopta o euro.

Março de 2007 — Por ocasião do 50.º aniversário do Tratado de Roma, o Parlamento assina a 
declaração de Berlim, juntamente com o Conselho e a Comissão.

Outubro de 2007 — Na cimeira de Lisboa, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia 
chegam a acordo sobre a reforma dos Tratados. 

Dezembro de 2007 — Os presidentes do Parlamento, da Comissão e do Conselho da União 
Europeia assinam solenemente a Carta dos Direitos Fundamentais e os chefes de Estado e de 
Governo assinam o Tratado de Lisboa.  

Janeiro 2008 — Chipre e Malta adoptam o euro.

Janeiro de 2009 — A Eslováquia adopta o euro, tornando-se o décimo sexto país da
zona euro.

Junho de 2009 — Eleição do Parlamento Europeu. São eleitos 736 deputados europeus em
27 países.

Dezembro de 2009 — Entra em vigor o Tratado de Lisboa. A União Europeia é dotada de per-
sonalidade jurídica e a Carta dos Direitos Fundamentais da União adquire valor jurídico vincula-
tivo. O Parlamento obtém poderes legislativos, orçamentais e de controlo mais amplos sobre as 
outras instituições. A co-decisão, com votação por maioria qualifi cada no Conselho, torna-se o 
processo legislativo ordinário para adoptar as leis europeias e é tornada extensível a quase todos 
os domínios de competência da União Europeia.
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■	 Endereços do  
Parlamento Europeu

Parlamento Europeu
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842111

 +32 22306933

Parlamento Europeu
Plateau du Kirchberg

BP 1601

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-1

 +352 4300-24842

Parlamento Europeu
Allée du Printemps

BP 1024/F

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE 

  +33 388174001

 +33 388174860

Petições correio do cidadão

Parlamento Europeu
Presidente do Parlamento Europeu

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Parlamento Europeu
Correio do Cidadão

GOL03A012

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

 +352 4300-27072

Visitas e seminários

Parlamento Europeu
Visitas e seminários

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842111

 +32 22843530

Parlamento Europeu
Visitas e seminários

Bureau de Strasbourg

BP 1024 F

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE 

 +33 388175184

Parlamento Europeu
Visitas e seminários

7, rue du Marché-aux-Herbes

1728 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-22597

 +352 4300-22457

  epluxembourg@europarl.europa.eu

Pode também preencher um formulário por via electrónica, no sítio Internet do Parlamento 

Europeu: www.europarl.europa.eu

■	 O Parlamento Europeu 
trabalha para si

Crianças ou adultos, estudantes, pessoas no activo ou re-
formadas, ou ainda consumidores: seja qual for a nossa 
situação, todos somos afectados pela legislação euro-
peia, por vezes sem o saber. Alimentos mais saudáveis 
no prato, liberdade de circular e de trabalhar em toda a 
União, protecção do ambiente…  são muitas as áreas em 
que o papel dos representantes eleitos europeus é fun-
damental.

Como todos os parlamentos, também o Parlamento Europeu de-

bate e aprova leis. É um facto que pode parecer evidente mas, 

durante muito tempo, não o era. Inicialmente, os deputados eu-

ropeus apenas podiam dar o seu parecer sobre as propostas le-

gislativas da Comissão Europeia: em última análise, era sempre o 

Conselho de Ministros, em representação dos governos dos Esta-

dos-Membros, que tinha a última palavra sobre as leis aprovadas.  

Ao longo dos anos e dos Tratados a situação mudou: o papel e os 

poderes do Parlamento Europeu aumentaram consideravelmen-

te até se tornar um actor imprescindível na definição da legisla-

ção comunitária. Agora, na maioria dos casos, para que um regu-

lamento europeu ou uma directiva seja publicada, o Parlamento 

e o Conselho têm de chegar a acordo quanto ao seu conteúdo: é 

a chamada «co-decisão».

Assim, para que uma lei europeia possa ser aplicada em todos 

os Estados-Membros da União, tem de ser assinada pelo presi-

dente do Parlamento Europeu e pelo presidente do Conselho de 

Ministros. 5
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gabinetes de informação

BELGIQUE/BELGIË

BRUXELLES
Endereço postal Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
VisitantesRue de
Treves/Trierstraat 3
1050Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842005

 +32 22307555
 epbrussels@europarl.europa.eu
 www.europarl.be

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

SOFIA 
Moskovska Str. 9
1000 Sofia
BULGARIA

  +359 29853545

 +359 29819944
 epsofia@europarl.europa.eu
 www.europarl.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

PRAHA
Jungmannova ul. 24
110 00 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

  +420 255708208

 +420 255708200
 eppraha@europarl.europa.eu
 www.evropsky-parlament.cz

DANMARK

KØBENHAVN
Gothersgade 115
1123 København K
DANMARK

  +45 33143377

 +45 33150805
 epkobenhavn@europarl.europa.eu
 www.europarl.dk

DEUTSCHLAND

BERLIN
Unter den Linden 78
10117 Berlin
DEUTSCHLAND

  +49 3022801000

 +49 3022801111
 epberlin@europarl.europa.eu
 www.europarl.de

MÜNCHEN
Erhardstrasse 27
80469 München
DEUTSCHLAND

  +49 8920208790

 +49 89202087973
 epmuenchen@europarl.europa.eu
 www.europarl.de

EESTI

TALLINN
Rävala 4
10143 Tallinn
ESTONIA 

  +372 6306969

 +372 6306968
 eptallinn@europarl.europa.eu 
 www.europarl.ee

ÉIRE/IRELAND
DUBLIN
43 Molesworth Street
Dublin 2
IRELAND

  +353 16057900

 +353 16057999
 epdublin@europarl.europa.eu 
 www.europarl.ie

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

ATHINA
Leof. Amalias 8
105 57 Athina
GREECE

  +30 2103278900

 +30 2103311540
 epathinai@europarl.europa.eu
 www.europarl.gr

ESPAÑA

MADRID
Paseo de la Castellana, 46
28046 Madrid
ESPAÑA

  +34 914364747

 +34 915783171
 epmadrid@europarl.europa.eu
 www.europarl.es

BARCELONA
Passeig de Gràcia, 90 1r
08008 Barcelona
ESPAÑA

  +34 932722044

 +34 932722045
 epbarcelona@europarl.europa.eu 
 www.europarlbarcelona.eu
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FRANCE

PARIS
288 bd Saint-Germain
75341 Paris Cedex 07
FRANCE

  +33 140634000
 +33 145515253

 epparis@europarl.europa.eu
 www.europarl.fr

STRASBOURG
Centre de presse — BP 1024
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE

  +33 388174001

 +33 388175184
 epstrasbourg@europarl.europa.eu

MARSEILLE
2 rue Henri-Barbusse
BP 22164
13241 Marseille Cedex 01
FRANCE

  +33 496115290

 +33 491909503
 epmarseille@europarl.europa.eu
 http://sudest.europarl.fr

ITALIA

ROMA
Via IV Novembre 149
00187 Roma
ITALIA

  +39 06699501

 +39 0669950200
 eproma@europarl.europa.eu
 www.europarl.it

MILANO
Corso Magenta 59
20123 Milano
ITALIA

  +39 024344171

 +39 02434417500
 epmilano@europarl.europa.eu
 www.europarl.it

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

NICOSIA
Vyronos Avenue 30
1096 Nicosia
CYPRUS

  +357 22870500

 +357 22767733
 epnicosia@europarl.europa.eu
 www.europarl.europa.eu/nicosia

LATVIJA
RIGA
Aspazijas bulvāris 28 
Riga, LV-1050
LATVIJA

  +371 67085460
 +371 67085470

 epriga@europarl.europa.eu
 www.europarl.lv

LIETUVA
VILNIUS 
Naugarduko st. 10
LT-01309 Vilnius
LIETUVA

  +370 52120766

 +370 52619828 
 epvilnius@europarl.europa.eu 
 www.europarl.lt

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG
7, rue du Marché-aux-Herbes 
1728 Luxembourg
LUXEMBOURG

  +352 4300-22597
 +352 4300-22457

 epluxembourg@europarl.europa.eu

MAGYARORSZÁG

BUDAPEST
Deák Palota
Budapest
Deák Ferenc u. 15
1052
MAGYARORSZÁG 

  +36 14113540 

 +36 14113560
 epbudapest@europarl.europa.eu
 www.europarl.hu

MALTA

VALLETTA
254, St Paul’s Street
Valletta
1215
MALTA

  +356 21235075

 +356 21230661
 epvalletta@europarl.europa.eu
 www.europarlmt.eu

NEDERLAND

DEN HAAG
Korte Vijverberg 6
2513 AB Den Haag
NEDERLAND

  +31 703135400

 +31 703647001
 epdenhaag@europarl.europa.eu

 www.europeesparlement.nl
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ÖSTERREICH

WIEN

Wipplingerstraße 35

1010 Wien

ÖSTERREICH

  +43 151617-0

 +43 15132515
 epwien@europarl.europa.eu

 www.europarl.at

POLSKA
WARSZAWA

Ul. Jasna 14/16a 

00-041 Warszawa

POLSKA

  +48 225952470 

 +48 225952480
 epwarszawa@europarl.europa.eu

 www.europarl.pl

PORTUGAL

LISBOA

Largo Jean Monnet 1-6

1269-070 Lisboa

PORTUGAL

  +351 213504900

 +351 213540004 

 eplisboa@europarl.europa.eu

 www.parleurop.pt

ROMÂNIA 
BUCUREŞTI 

Vasile Lascar Street 31,  

floor 1 — Sector 2

020492 Bucureşti

ROMÂNIA

  +40 213157986

 +40 213157929
 epbucarest@europarl.europa.eu

 www.europarl.ro

SLOVENIJA

LJUBLJANA

Breg 14 

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA 

  +386 12528830

 +386 12528840 

 epljubljana@europarl.europa.eu 

 www.europarl.si

SLOVENSKO
BRATISLAVA

Palisády 29

811 06 Bratislava

SLOVENSKO

  +421 259429683

 +421 259429687
 epbratislava@europarl.europa.eu

 www.europskyparlament.sk

SUOMI/FINLAND

HELSINKI/HELSINGFORS

Pohjoisesplanadi 31/

Norra esplanaden 31

FI-00100 Helsinki/Helsingfors

SUOMI/FINLAND

  +358 96220450

 +358 96222610
 ephelsinki@europarl.europa.eu 

 www.europarl.fi

SVERIGE

STOCKHOLM

Regeringsgatan 65, 6 tr.

SE-111 56 Stockholm

SVERIGE

  +46 856244455

 +46 856244499
 epstockholm@europarl.europa.eu

 www.europaparlamentet.se

UNITED KINGDOM
LONDON

2 Queen Anne’s Gate

London

SW1H 9AA

UNITED KINGDOM

  +44 2072274300

 +44 2072274302
 eplondon@europarl.europa.eu

 www.europarl.org.uk

EDINBURGH

The Tun

4 Jackson’s Entry 

Holyrood Road

Edinburgh

EH8 8PJ

UNITED KINGDOM

  +44 1315577866

 +44 1315574977
 epedinburgh@europarl.europa.eu

 www.europarl.org.uk
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Para mais informações, visite o sítio Internet:

www.europarl.europa.eu
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