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24 línguas

Os deputados ao Parlamento Europeu representam todos os cidadãos da União Euro-
peia. Cada deputado ao Parlamento Europeu tem o direito de se expressar na língua 
oficial da sua escolha. Os documentos do Parlamento são publicados nas 24 línguas 
oficiais da UE.

Um breve olhar sobre as comissões parlamentares

O Parlamento Europeu é a única instituição da União Europeia eleita por sufrágio 
direto. 

Os 705 deputados ao Parlamento Europeu representam os 448 milhões de 
cidadãos da UE. 

São eleitos por cinco anos pelos eleitores dos 27 Estados Membros.

O trabalho político e legislativo do Parlamento é efetuado por 20 comissões 
permanentes e três subcomissões, cada uma das quais elege um presidente e 
até quatro vice presidentes. 

No início de uma nova legislatura, o Parlamento decide que deputados terão as-
sento nas comissões, com base nas preferências que os deputados exprimirem. 
Trata se de uma decisão fundamental, uma vez que determina as áreas em que 
centrarão a maioria dos seus esforços.

As comissões do Parlamento desempenham um papel fundamental na elabo-
ração de políticas, na medida em que são responsáveis pela formulação das 
posições do Parlamento, designadamente sobre novas propostas legislativas.

COMPETÊNCIAS 
DAS COMISSÕES 
PARLAMENTARES 

PERMANENTES
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A Comissão redige uma proposta legislativa, que 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho da 
União Europeia.

No Parlamento, o trabalho legislativo baseia se em dois acontecimentos 
principais: as reuniões das comissões e as sessões plenárias.

As comissões realizam o trabalho de fundo do Parlamen-
to. Analisam as propostas legislativas, alteram nas e votam 
nas durante as suas reuniões mensais. Em seguida, apre-
sentam o seu relatório ao Parlamento como um todo.

O Parlamento aprova o texto da proposta legislativa 
na sua sessão plenária.

Depois de se chegar a um acordo entre o 
Parlamento e o Conselho da União Europeia, 
o ato legislativo é publicado no Jornal Oficial 
da União Europeia. É então transposto para 
a legislação nacional e aplica se a todos os 
cidadãos da UE.

Exemplo de um processo legislativo ordinário
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PODERES 
LEGISLATIVOS 

DO PARLAMENTO 
EUROPEU

O processo legislativo ordinário coloca o Parlamento e o 
Conselho da União Europeia em pé de igualdade. Abrange 
uma vasta gama de temas, incluindo os assuntos econó-
micos e monetários, a imigração, a energia, a agricultura, 
as pescas, os transportes, o ambiente e a proteção dos 
consumidores.

A maioria da legislação da UE é, na verdade, adotada con-
juntamente pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da 
União Europeia.
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Comissão Europeia
PROJETO DE ORÇAMENTO

Alterações do 
Conselho

O Parlamento Europeu
dá a sua aprovação

(ou não toma decisão)

ORÇAMENTO
aprovado

O Parlamento Europeu
aprova as alterações 

(por maioria dos Membros que o 
compõem)

ORÇAMENTO
aprovado

PROJETO DE ORÇAMENTO 
rejeitado 

CE apresenta novo projeto de orça-
mento

OU

Se o Conselho aprovar as 
alterações do PE no prazo 
de 10 dias

No prazo de 21 dias

No prazo de 14 dias

O Conselho apro-
va O PE rejeita

O Conselho e o 
PE rejeitam

O Conselho rejeita 
O PE aprova

O PE e o Conselho 
aprovam ou não tomam 

decisão

No prazo de 14 dias – o PE pode im-
por as suas alterações por maioria 

especial (maioria dos seus Membros 
+ 3/5 dos votos expressos)

CONCILIAÇÃO

Texto comumInexistência de acordo sobre 
texto comum

O processo orçamental

(Artigo 314.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia)
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Na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, as competências orça-
mentais do Parlamento foram reforçadas. Atualmente, toma decisões sobre todo 
o orçamento anual da União Europeia, juntamente com o Conselho da União Euro-
peia. Importa salientar, no entanto, que é o Parlamento que tem a última palavra.

O Parlamento também tem um papel a desempenhar em questões de política 
externa e de direitos humanos. O Alto Representante para os Negócios Estrangei-
ros e a Política de Segurança consulta regularmente o Parlamento sobre políticas 
externas, de segurança e de defesa comuns da UE.

Os alargamentos da UE e a conclusão de acordos comerciais e de outros acordos 
internacionais com países terceiros têm de ser aprovados pelo Parlamento. O 
trabalho preparatório é efetuado pelas comissões.

Os deputados ao Parlamento Europeu dedicam igualmente um esforço considerá-
vel às questões dos direitos humanos e da promoção dos valores democráticos em 
todo o mundo. A atribuição do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 
é o acontecimento mais relevante do trabalho do Parlamento nesta área.
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Todos os meses, uma a duas semanas são reservadas ao trabalho 
das comissões. Durante as reuniões das comissões, os deputados 
ao Parlamento Europeu debatem relatórios legislativos e não 
legislativos, propõem e votam alterações e prosseguem negoci-
ações com o Conselho da União Europeia. 

As comissões contribuem ativamente para a definição da agen-
da legislativa, por exemplo através da prestação de informações 
antes da adoção do Programa de Trabalho anual da Comissão. 
Desempenham um importante papel na supervisão das ativida-
des da UE, acompanhando a utilização adequada do orçamento 
da UE e a correta aplicação da legislação e dos acordos internacio-
nais aprovados.

Organizam também audições com peritos e controlam as demais 
instituições e órgãos da UE. Antes de uma nova Comissão Euro-
peia poder ser eleita, todos os comissários indigitados têm de ser 
avaliados pelas comissões que lidam com as respetivas pastas.

CALENDÁRIO DAS 
REUNIÕES
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Sobre um determinado assunto, as comissões nomeiam um deputado ao 
Parlamento Europeu do seu meio como relator, para orientar todo o proces-
so decisório conducente à adoção da posição do Parlamento sobre o assun-
to.

O projeto de relatório elaborado pelo relator pode ser modificado por alte-
rações adotadas pelos deputados ao Parlamento Europeu. O texto original e 
as alterações, inclusive as alterações de compromisso objeto de acordo pelos 
grupos políticos, são seguidamente votados por toda a comissão. O relatório 
adotado pela comissão é, de seguida, apresentado em sessão plenária para 
aprovação.
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O Parlamento pode igualmente constituir comissões especiais para abordar 
questões específicas e comissões de inquérito para analisar alegações de 
infração ou de má administração na aplicação do Direito da União. Os seus 
domínios de atividade podem incluir desde as questões financeiras, a inte-
ligência artificial e as notícias falsas, até ao bem estar dos animais e a saúde 
pública, para citar apenas alguns exemplos.

A dimensão das comissões varia significativamente, de 25 membros para os 
assuntos jurídicos, a 81 membros para o ambiente, a saúde pública e a se-
gurança alimentar durante a primeira metade da legislatura de 2019 2024. A 
sua composição reflete sempre o peso de cada grupo político no Parlamento 
como um todo.

O Parlamento Europeu assume a liderança na promoção da transparência e 
da abertura. As reuniões das comissões são transmitidas em direto no sítio 
web do Parlamento e podem ser vistas em 
qualquer altura.

TRANSMISSÃO 
EM DIRETO

Debates em direto na Internet
As comissões reúnem se uma ou duas vezes por 
mês em Bruxelas. Os seus debates são públicos. 
A maioria das reuniões é difundida em direto na 
Internet e encontra se também disponível como 
vídeo a pedido. 

A pandemia de COVID 19 levou à utilização generalizada 
de novas tecnologias, que permitem a realização de 
reuniões virtuais com a possibilidade de interpretação 
simultânea, facilitando assim a participação à distância 
de todas as partes envolvidas.

Seguir as reuniões em direto: 
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt

https://multimedia.europarl.europa.eu/pt
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Fichas temáticas sobre a União Europeia

As fichas temáticas descrevem em linhas gerais, de forma simples 
e concisa, as instituições e as políticas da União Europeia e o papel 
do Parlamento na sua evolução. Estão disponíveis em 24 línguas.

Ver todas as fichas temáticas:
www.europarl.europa.eu/factsheets/pt

ESTUDOS DE 
APOIO

FICHAS 
TEMÁTICAS

Apoio especializado

As comissões recebem aconselhamento independente 
e informação especializada (estudos, briefings, análises 
aprofundadas e outros textos) dos diferentes serviços de 
investigação do Parlamento, tais como os departamentos 
temáticos. 

Organizam se workshops e painéis com o objetivo 
de permitir aos deputados ao Parlamento Europeu a 
formulação de perguntas e a troca de pontos de vista 
com peritos sobre assuntos relacionados com a atividade 
parlamentar ou temas da atualidade. 

Ver todos os estudos de apoio:  
www.europarl.europa.eu/supporting-analyses/pt

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses/pt
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ENCONTRAR 
AS COMISSÕES

As comissões 
e as subcomissões

O Parlamento pode igualmente constituir comissões de 
inquérito e comissões especiais para abordar questões 
específicas. Ver a lista das comissões atuais: 

https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/about/list of 
committees

AFET

Negócios Estrangeiros

DROI

Subcomissão dos Direitos do 
Homem

SEDE 

Subcomissão da Segurança e 
Defesa

DEVE 

Desenvolvimento

INTA 
Comércio Internacional

BUDG 
Orçamentos

CONT 
Controlo Orçamental

ECON 
Assuntos Económicos e 
Monetários

FISC 
Subcomissão dos Assuntos 
Fiscais 

EMPL 

Emprego e Assuntos sociais

ENVI 
Ambiente, Saúde Pública e 
Segurança Alimentar

ITRE 

Indústria, Investigação e 
Energia

IMCO 

Mercado Interno e Proteção 
dos Consumidores

TRAN 

Transportes e Turismo

REGI 

Desenvolvimento Regional

AGRI 
Agricultura e 
Desenvolvimento Rural

PECH 
Pescas

CULT 

Cultura e Educação

JURI 

Assuntos Jurídicos

LIBE 

Liberdades Cívicas, Justiça e 
Assuntos Internos

AFCO 

Assuntos Constitucionais

FEMM 

Direitos das Mulheres e Igualdade 
dos Géneros

PETI 

Petições

https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/about/list of committees
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/about/list of committees
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Parlamento Europeu

Direção Geral das Políticas Internas
Direção Geral das Políticas Externas

Versões linguísticas

Esta publicação está disponível em alemão, búlgaro, checo, croata, dinamarquês, eslovaco, 
esloveno, espanhol, estónio, finlandês, francês, grego, húngaro, inglês (original), irlandês, 
italiano, letão, lituano, maltês, neerlandês, polaco, português, romeno e sueco.

Sobre o editor

Autor da publicação: Parlamento Europeu
Departamento responsável: Unidade para a Coordenação das Atividades Editoriais e de 
Comunicação 
        editorial-secretariat@ep.europa.eu

Original concluído em:

Março de 2021
© União Europeia, 2021

Exoneração de responsabilidade

O conteúdo do documento é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es) e não 
representa a posição oficial do Parlamento Europeu. A reprodução e a tradução do presente 
documento para fins não comerciais são autorizadas, desde que se faça referência à fonte. A 
reutilização para fins comerciais requer uma autorização prévia do Parlamento. 

Direitos de autor
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L021656 PT 
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Para mais informações sobre as comissões, 
consultar: 
www.europarl.europa.eu/committees/pt

DESTAQUES 
DAS 

COMISSÕES

PT

http://www.europarl.europa.eu/committees/pt

