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Eleições para o Parlamento Europeu

II. DE NICE A LISBOA

Imediatamente após a assinatura do Tratado de Amesterdão, em 1997, a Comissão dos 
Assuntos Institucionais nomeou o Vice-Presidente do Parlamento, Georgios Anastassopoulos, 
como seu relator sobre o processo eleitoral. Este tinha como missão analisar se poderia ser 
acordada uma nova proposta com base no n.º 4 do artigo 190.º revisto, ou seja, se “princípios 
comuns a todos os Estados-Membros” ofereciam uma melhor base para a uniformidade do 
que “um processo eleitoral uniforme em todos os Estados-Membros”.

Anastassopoulos logrou obter um “consenso extremamente amplo” entre os Estados-Membros 
relativamente a uma série de princípios comuns, sem esquecer a representação proporcional. 
Abandonou a ideia de tentar produzir circunscrições territoriais de uma maneira uniforme, 
mas insistiu na sua criação em Estados com mais de 20 milhões de habitantes. Levantou,
nomeadamente, a questão de saber se parte dos lugares – propôs dez por cento – poderia ser 
proporcionalmente distribuída a partir de listas transnacionais (com representação equilibrada 
de ambos os géneros) a partir das eleições de 2009. Os limiares nacionais deveriam manter-se 
opcionais. O sistema de voto preferencial deveria ser encorajado enquanto estímulo para a 
afluência às urnas. Os duplos mandatos parlamentares seriam proibidos. Propôs a antecipação 
das eleições de Junho para Maio (de modo a evitar as férias escolares de Verão nos países 
nórdicos), bem como a redução do próprio período eleitoral para dois dias no máximo. O 
relatório Anastassopoulous, um documento de grande alcance, foi aprovado pelo Parlamento 
em 15 de Julho de 1998, por 355 votos a favor, 146 votos contra e 39 abstenções.1

Em 2002, o Conselho modificou o Acto de 1976 de modo a codificar a introdução 
generalizada da representação proporcional, permitir explicitamente o “STV” (sigla inglesa 
para “sistema eleitoral uninominal com transferência de votos”) com voto preferencial, 
satisfazer as circunscrições territoriais, fixar um limiar máximo de 5%, reduzir 
progressivamente o duplo mandato e fazer aplicar a lei nacional à retirada de mandatos e ao 
preenchimento de vagas.2 As propostas mais arrojadas do relatório Anastassopoulos não 
foram adoptadas. 

Nice, Laeken e a Convenção

O Parlamento não obteve êxito na apresentação do seu processo eleitoral na Conferência 
Intergovernamental de Nice. Em contrapartida, a fase final da CIG, em Dezembro de 2000, 
foi marcada por um diferendo contundente sobre a redistribuição de lugares no Parlamento. 
Finalmente, a dimensão do Parlamento para 2004-2009 (para os então vinte e cinco 
Estados-Membros) veio a aumentar para 732 lugares: a Alemanha manteve os 99, a França, a 
Itália e o Reino Unido mantiveram a paridade - 78, e a Espanha e a Polónia ficaram com 54 
cada. (Posteriormente, aquando da adesão da Bulgária e da Roménia, foi acordado que, a 
partir de 2009, passaria a haver 736 lugares: a Alemanha manteria, de novo, 99 lugares, a 
França, a Itália e o Reino Unido registariam uma redução para 72 cada, e a Espanha e a 

                                               
1 JO C 292, de 21.9.1998; a resolução do Parlamento encontra-se reproduzida no Anexo I
2 Decisão do Conselho de 25 de Junho de 2002 e 23 de Setembro de 2002 que altera o Acto relativo à eleição dos
representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo, JO L 283, de 21.10.2002



DT\703649PT.doc 3/6 PE400.477v01-00

PT

Polónia para 50.)1

O Tratado de Nice modificou o n.º 5 do artigo 190.º, da seguinte forma:

O Parlamento Europeu estabelecerá o estatuto e as condições gerais de exercício das 
funções dos seus membros, após parecer da Comissão e mediante aprovação do 
Conselho, deliberando por maioria qualificada. Quaisquer regras ou condições 
respeitantes ao regime fiscal dos membros ou ex-membros exigem a unanimidade 
no Conselho.2

Ao artigo 191.º foi aditada uma alteração que institui uma base jurídica para a criação de um 
estatuto dos partidos políticos a nível europeu. O Conselho foi mandatado para estabelecer 
regras aplicáveis ao reconhecimento e financiamento dos partidos europeus, funcionando em 
co-decisão com o Parlamento.

Na via da recuperação relativamente ao desapontamento causado pelo Tratado de Nice, a 
Declaração de Laeken, em Dezembro de 2001, colocava várias questões pertinentes sobre o 
futuro papel do Parlamento Europeu. “Deve o papel do Parlamento Europeu ser reforçado? 
Devemos alargar, ou não, o direito de co-decisão? Deveria ser reavaliada a forma como 
elegemos os deputados ao Parlamento Europeu? Deveria ser criada uma circunscrição 
eleitoral europeia, ou deveriam as circunscrições continuar ser determinadas a nível nacional? 
Podem os dois sistemas ser combinados?” No entanto, há que admitir que, quando a 
Convenção constitucional discutiu estas questões, a prioridade conferida ao sistema eleitoral 
era inferior à atribuída às competências do Parlamento e respectiva importância no equilíbrio 
interinstitucional.3

A Convenção propôs, judiciosamente, que o sistema eleitoral fosse sujeito a uma lei ou 
lei-quadro do Conselho, deliberando por unanimidade sobre uma proposta do Parlamento, 
após aprovação deste.4 No que se refere à configuração do Parlamento, a Convenção propôs 
que o Conselho Europeu tomasse uma decisão, por unanimidade, com base numa proposta do 
Parlamento e após aprovação deste. A dimensão foi limitada a 736 deputados. “A 
representação dos cidadãos europeus é assegurada de modo degressivamente proporcional, 
sendo fixado um limiar mínimo de quatro deputados por Estado-Membro.”5 Acresce o facto 
de a Carta dos Direitos Fundamentais vir a ter carácter vinculativo, estipulando o seu artigo 
39.º que todos os cidadãos da União gozam do direito de eleger e de ser eleitos para o 
Parlamento Europeu no Estado-Membro de residência, nas mesmas condições que os 
nacionais desse Estado. 

A CIG de 2003-2004, que deu seguimento ao trabalho da Convenção, embora não tenha 
alterado os procedimentos, adaptou a cláusula relevante (actual n.º 2 do artigo I-20.º) 
passando esta a ter o seguinte enunciado:

O Parlamento Europeu é composto por representantes dos cidadãos da União. O seu 
número não pode ser superior a setecentos e cinquenta, mais o Presidente. A 

                                               
1 Ver Anexo II
2 Sublinhado do relator
3 O relator foi membro da Convenção sobre o Futuro da Europa (2002-2003) e foi um dos três representantes do 
Parlamento na CIG 2007 
4 Artigo III-232.º do Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa (2003)
5 N.º 2 do artigo I-19.º do Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa (2003)
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representação dos cidadãos é degressivamente proporcional, com um limiar mínimo 
de seis membros por Estado-Membro. A nenhum Estado-Membro podem ser 
atribuídos mais do que noventa e seis lugares.

Este ponto apresenta bastante similitude com a proposta apresentada pela Alemanha aquando 
de Maastricht, mas que foi rejeitada nessa fase. Foi sugerido que a importância da alteração 
do texto histórico – passando de “representantes … dos povos dos Estados reunidos na 
Comunidade” para “representantes dos cidadãos da União” – passou despercebida a alguns 
observadores. Mas tal alteração não foi acidental: efectivamente, o aumento da importância
do cidadão da UE foi realçado noutro ponto do Tratado Constitucional.1 Os representantes do 
Parlamento na Convenção e em subsequentes CIG estavam optimistas relativamente à 
possibilidade de a alteração incentivar um maior desenvolvimento das políticas 
transnacionais, dando origem a um maior reconhecimento, por parte das populações, do 
espaço político pós-nacional.

O Tratado de Lisboa

A história recente do “período de reflexão” e da negociação do Tratado de Lisboa é mais 
familiar. Se a questão do processo eleitoral não causou controvérsia durante a renegociação 
do Tratado Constitucional, já o mesmo não se pode dizer da proposta de redistribuição de 
lugares para o Parlamento a eleger em 2009. O Parlamento deu seguimento à solicitação do 
Conselho Europeu, de Junho de 2007, no sentido de apresentar uma proposta de redistribuição 
de lugares. No relatório Lamassoure-Severin (2007), o Parlamento conseguiu definir de modo 
convincente o modo como o princípio da proporcionalidade degressiva deveria ser aplicado 
na prática, nomeadamente: “o rácio entre a população e o número de lugares atribuído a cada 
Estado-Membro deve variar em função da sua população respectiva, de modo a que cada 
deputado de um Estado-Membro mais povoado represente mais cidadãos que cada deputado 
de um Estado-Membro menos povoado e vice-versa, mas também que nenhum Estado-
Membro menos povoado disponha de mais lugares que um Estado-Membro mais povoado”.2

Contudo, um Estado, a Itália, opôs-se à proposta, decorrente do acima exposto, de lhe serem 
atribuídos 72 lugares em comparação com o Reino Unido (73) e a França (74). Nos últimos 
minutos da CIG, foi obtido um compromisso, mediante o qual o número de lugares do 
Parlamento era aumentado para 751 – ou seja, 750 mais o Presidente –, sendo o lugar extra  
atribuído à Itália. No entanto, lamentavelmente, este acordo violava a estrita aplicação do 
princípio da proporcionalidade degressiva (tal como definido pelo Parlamento), pois, a partir 
de 2009, um eurodeputado italiano representará menos pessoas do que um seu colega 
espanhol, apesar de a Espanha ter uma população em número inferior à da Itália.3

Apesar deste desvio, a definição de proporcionalidade degressiva de Lamassoure-Severin foi 
aceite, pelo menos em teoria, pelo Parlamento e pelo Conselho, sendo pouco provável que 
                                               
1 De modo especial, o n.º 2 do artigo I-45.º, nos termos do qual “Os cidadãos estão directamente representados 
ao nível da União no Parlamento Europeu”, (posteriormente retomado pelo Tratado de Lisboa no n.º 2 do artigo 
8.º-A do Tratado da União Europeia).
2 N.º 6 do Relatório Lamassoure-Severin, aprovado, em 11 de Outubro de 2007, por 378 votos a favor, 154 
contra e 109 abstenções; A6-0351/2007 (Textos Aprovados, P6_TA(2007)0429)
3 O acordo político sobre a redistribuição dos lugares foi confirmado pelo Conselho Europeu, em 14 de 
Dezembro de 2007. A decisão apresentada no n.º 2 do artigo 9.º-A do TUE apenas será formalmente adoptada 
quando o Tratado de Lisboa entrar em vigor – embora, tal como refere o artigo 2.º do Protocolo 10 sobre 
Disposições Transitórias, “atempadamente, antes das eleições de 2009 para o Parlamento Europeu”. 
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venha a ser alterada num futuro previsível. No entanto, é duvidoso que a fórmula “'750 mais 
1, para a Itália” possa – ou deva – sobreviver até ao Parlamento de 2014. Terá sempre de 
haver uma nova distribuição de lugares antes de 2014, não só para ter em conta as alterações 
demográficas, mas também para contemplar a adesão de qualquer novo Estado-Membro.1

Em todo o caso, após o pequeno drama sobre os mandatos parlamentares, o Tratado de Lisboa 
foi finalmente assinado em 13 de Dezembro de 2007. O artigo 9.º-A do Tratado da União 
Europeia revisto passa a ter a seguinte redacção:

1. O Parlamento Europeu exerce, juntamente com o Conselho, a função legislativa e a 
função orçamental. O Parlamento Europeu exerce funções de controlo político e 
funções consultivas em conformidade com as condições estabelecidas nos Tratados. 
Compete-lhe eleger o Presidente da Comissão. 

2. O Parlamento Europeu é composto por representantes dos cidadãos da União. O 
seu número não pode ser superior a setecentos e cinquenta, mais o Presidente. A 
representação dos cidadãos é degressivamente proporcional, com um limiar mínimo 
de seis membros por Estado-Membro. A nenhum Estado-Membro podem ser 
atribuídos mais do que noventa e seis lugares.

O Conselho Europeu adopta por unanimidade, por iniciativa do Parlamento Europeu 
e com a aprovação deste, uma decisão que determine a composição do Parlamento 
Europeu, na observância dos princípios referidos no primeiro parágrafo. 

3. Os membros do Parlamento Europeu são eleitos, por sufrágio universal directo, 
livre e secreto, por um mandato de cinco anos. 

4. O Parlamento Europeu elege de entre os seus membros o seu Presidente e a sua 
Mesa.

O artigo 190.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia passa a ter a seguinte 
redacção:

1. O Parlamento Europeu elabora uma proposta estabelecendo as disposições 
necessárias para a eleição dos seus membros por sufrágio universal directo em 
conformidade com um procedimento uniforme em todos os Estados-Membros ou em 
conformidade com princípios comuns a todos os Estados-Membros.

O Conselho, deliberando por unanimidade de acordo com um processo legislativo 
especial e após aprovação do Parlamento Europeu, que se pronuncia por maioria dos 
membros que o compõem, estabelece as disposições necessárias. Essas disposições 
entram em vigor após a sua aprovação pelos Estados-Membros, em conformidade 
com as respectivas normas constitucionais.

2. O Parlamento Europeu, actuando por meio de normas da sua própria iniciativa, em 
conformidade com um procedimento legislativo especial, estabelecerá o estatuto e as 
condições gerais de exercício das funções dos seus membros, após parecer da 
Comissão e mediante aprovação do Conselho, deliberando por maioria qualificada. 

                                               
1 No caso de a Croácia aderir à UE durante a legislatura do Parlamento de 2009-2014, os lugares deste país serão 
temporariamente adicionados aos 751 existentes, nos termos do precedente aberto com a Bulgária e a Roménia. 
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Quaisquer regras ou condições respeitantes ao regime fiscal dos membros ou ex-
membros exigem a unanimidade no Conselho.

Apesar de o Parlamento ter optado por não insistir num processo eleitoral uniforme, ou, como 
foi debatido, numa reforma do regime de privilégios e imunidades, durante a renegociação 
constitucional, ocorreram significativos progressos a outros níveis. O primeiro estatuto dos 
partidos políticos europeus foi apresentado em 2003.1 De igual modo, o Estatuto dos 
Deputados ao Parlamento Europeu foi finalmente acordado em 2005.2

Entretanto, a Comissão retomou a questão do exercício de direito de voto e de elegibilidade 
nas eleições no caso dos cidadãos com residência num Estado-Membro de que não sejam 
nacionais – um número crescente de pessoas, ascendendo neste momento a mais de 1,5% do 
total da população da UE. Justificadamente preocupada com a contínua descida da afluência 
às urnas nas eleições europeias, a Comissão procura agora rever a Directiva 93/109/CE, que 
estabelece o sistema de exercício de direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o 
Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num Estado-Membro de que não 
tenham a nacionalidade.3 O Parlamento apoia as propostas da Comissão no sentido de 
simplificar os procedimentos burocráticos envolvidos no recenseamento eleitoral ou na
apresentação de candidatura, bem como na verificação, pelos Estados-Membros, da 
admissibilidade de tais registos. No entanto, o Parlamento discorda da proibição contida na 
legislação de 1993 relativamente a candidaturas em mais de um Estado-Membro para o 
mesmo acto eleitoral e solicita ao Conselho que abrande as actuais restrições. O Parlamento 
baseia a sua posição no facto de, embora o artigo 8.º do Acto de 1976 proíba o voto duplo, 
não existe uma proibição expressa aplicável à questão das candidaturas, além de que uma 
extensão do carácter transnacional da política da UE depende, até certo ponto, da 
possibilidade potencial de voto em candidatos de uma nacionalidade que não a própria. O 
Parlamento procura igualmente assegurar que o Estado de residência não esteja
automaticamente obrigado a impedir um cidadão de votar no caso de este ter sido privado dos 
seus direitos eleitorais noutro Estado. Os deputados ao PE entendem que, em ambos os casos, 
deveria ser dada aos Estados em questão a possibilidade de decidirem, caso a caso, de modo a 
impedir a discriminação. Baseiam-se na disposição introduzida pelo Tratado de Maastricht, 
nos termos da qual todos os cidadãos têm direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o 
Parlamento Europeu, podendo exercê-lo no Estado onde residem e usufruindo das mesmas 
condições dos nacionais desse Estado.4

                                               
1 Regulamento (CE) N.º 2004/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Novembro de 2003, relativo 
ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos a nível europeu; JO L 297, de 15.11.2003
2 Decisão do Parlamento Europeu, de 28 de Setembro de 2005, que aprova o Estatuto dos Deputados ao 
Parlamento Europeu (2005/684/CE, Euratom), JO L 262, de 07.10.2005
3 JO L 329, de 30.12.1993 
4 Relatório Duff (A6-0267/2007) sobre a proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 93/109/CE, de 
6 de Dezembro de 1993, no que se refere a alguns aspectos do sistema de exercício do direito de voto e de 
elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num Estado-Membro de 
que não tenham a nacionalidade. Aprovado em 26 de Setembro de 2007 (Textos Aprovados, P6_TA(2007)0410). 
A questão continua por resolver.
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