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As eleições para o Parlamento Europeu

III. PROBLEMAS E PERSPECTIVAS

O protesto italiano, proferido por ocasião da CIG de Lisboa, acerca do número de lugares no 
Parlamento depois de 2009 baseou-se, em parte, na alegação de que o novo Tratado alteraria a 
base de composição do Parlamento que, em vez da população, passaria a ser o número de 
cidadãos. Estas duas bases são naturalmente diferentes, especialmente nos países, como a 
Itália, que se têm mostrado mais relutantes em naturalizar os seus imigrantes.

Recordemos que a definição de cidadania da UE depende inteiramente da aquisição da 
nacionalidade de um Estado-Membro. Não há maneira de alguém se tornar cidadão da UE 
sem ser nacional de um Estado-Membro. O Tratado da União Europeia, na redacção que lhe 
foi dada pelo Tratado de Lisboa, é explícito acerca deste ponto como segue:

Artigo 8.º

Em todas as suas actividades, a União respeita o princípio da igualdade dos seus 
cidadãos, que beneficiam de igual atenção por parte das suas instituições, órgãos e 
organismos. É cidadão da União qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um 
Estado-Membro. A cidadania da União acresce à cidadania nacional, não a 
substituindo. 

Artigo 8.º-A

1. O funcionamento da União baseia-se na democracia representativa.

2. Os cidadãos estão directamente representados, ao nível da União, no Parlamento 
Europeu.

A UE não dispõe de uma definição única da sua cidadania, por conseguinte, mas sim de 27 
variedades nacionais. O leque de disposições legislativas relativas à nacionalidade entre os 27 
Estados-Membros da UE é surpreendente1. Alguns Estados-Membros concedem privilégios 
especiais a nacionais de países terceiros com afinidades ancestrais; outros, ostensivamente 
não o fazem. Alguns têm direitos residuais para os antigos súbditos coloniais, outros não. Os 
Estados-Membros tratam dos direitos civis dos seus territórios ou dependências ultramarinas 
de muitas e variadas formas. A UE não realizou qualquer tentativa para harmonizar estas 
disposições legislativas, embora haja muitos casos de imitação entre os Estados-Membros. O 
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias declarou o direito de os Estados-Membros
adoptarem as suas regras próprias acerca da aquisição ou perda a nacionalidade, direito 
limitado pela necessidade de respeitar o direito da UE2. A este propósito a recente decisão da 
Espanha de naturalizar um elevado número de imigrantes sem consultar os seus parceiros 
suscitou uma grande atenção. 
                                               
1  Ver Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk e Harald Waldrauch (eds), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, Instituto de Investigação de Integração Europeia,
Academia Austríaca das Ciências, Viena, Janeiro de 2006
2  Ver, por exemplo, processo C-369/90 Micheletti [1992] CJ I-4239
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É evidente que, uma vez que as leis da nacionalidade são altamente variadas, há um acesso 
desigual aos direitos de cidadania da UE entre os diversos Estados-Membros. Além disso, a 
posição dos nacionais de um Estado-Membro que vivam durante períodos prolongados noutro 
Estado-Membro está também longe de ser uniforme. Isto é particularmente relevante nos 
casos de perda de direitos no Estado de origem e da possibilidade de os adquirir, ou não, 
conforme o caso, no Estado de acolhimento1. Juntemos o conjunto de 27 leis eleitorais 
complexas que acrescem às 27 leis da nacionalidade e rapidamente se verifica que não seria 
prático nem conveniente que a União lançasse um programa de harmonização global2.

Parece, por exemplo, que não há possibilidades realistas de alargar de forma mais ampla o 
âmbito do direito da UE relativo ao direito de participar nas eleições europeias e locais por 
forma a abranger também a participação em eleições nacionais e regionais. Semelhante 
iniciativa a nível da UE, iria seguramente dar origem a acusações, por parte dos parlamentos 
nacionais, de violação clara dos princípios gémeos da subsidiariedade e da proporcionalidade. 
O melhor que se pode esperar é que os Estados cheguem a acordo para praticar o método 
aberto de coordenação nestes domínios. 

Acresce que um núcleo central de Estados com mentalidade federalista poderá mesmo tentar 
chegar a uma cooperação reforçada no domínio das leis eleitorais. Uma extensão de direitos 
bilaterais recíprocos, como existe entre o Reino Unido, a Irlanda, Chipre e Malta, seria outra 
maneira de desenvolver os direitos políticos dos cidadãos da UE sem uma intervenção formal 
por parte da UE3. Poderíamos também imaginar uma petição relativa aos direitos bilaterais ao 
abrigo da nova disposição do Tratado de Lisboa relativa às iniciativas dos cidadãos4. Em todo 
o caso, se o ambiente político se tornar mais propício a um aumento do conteúdo político da 
cidadania da UE, o Conselho pode sempre agir no sentido de alargar o âmbito dos direitos de 
cidadania sem ter de recorrer a toda a panóplia de uma CIG5.

Seja qual for a aproximação a que se chegue no domínio da legislação eleitoral, subsistirá o 
problema de como distribuir os lugares no Parlamento Europeu. Serão realmente importantes 
neste contexto as alterações feitas pelo Tratado de Lisboa ao artigo 9.º-A do Tratado da União 
Europeia acerca do Estatuto da Cidadania da UE? Deveremos contar os cidadãos da UE em 
vez dos habitantes nacionais? A ser este o caso, exactamente quem é que é cidadão da União 
Europeia? Ou deveremos seguir a convicção de James Madison de que, na república, a 
representação parlamentar é mais um direito adquirido pelo nascimento do que um privilégio 
cívico? A abordagem de Madison sugere que o Parlamento representa não apenas de juri os 
cidadãos da UE (como estabelecido formalmente pelo Tratado UE) mas representa também, 
tendo o dever de delas se ocupar, qualquer pessoa que se encontre no território da União, 
incluindo os menores e os estrangeiros. A ser esse o caso, o método tradicional de distribuição 
de lugares no Parlamento com base na população total - para já não falar da contagem dos 
votos no Conselho - é o método correcto e não deverá ser alterado.
                                               
1  Os cidadãos do Reino Unido, por exemplo, perdem o direito de votar nas eleições do Reino Unido após 15 
anos no estrangeiro. 
2  A abordagem da UE até agora tem sido por tentativas: ver Directiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 29 de Abril de 2004 sobre o direito de os cidadãos da União e os membros da sua família 
circularem e residirem livremente no território dos Estados-Membros; JO L 158 de 30.04.2004
3  Para um debate de fundo sobre esta questão, ver Jo Shaw, The Transformation of Citizenship in the European 
Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007
4 Artigo 8.º-B do TUE
5 Artigo 22.º do TCE
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Finalmente, valerá a pena lembrar que, se o Tratado de Lisboa não entrar em vigor 
atempadamente antes de Junho de 2009, a distribuição de lugares para o período de 2009-
2014 permanecerá como estabelecido no Tratado de Nice (e subsequentes tratados de adesão). 
No anexo II figura um quadro comparativo, com referência à forma como as duas propostas 
respondem à exigência de proporcionalidade degressiva. 

Razões a favor da reforma

É evidente que a UE já alcançou progressos substanciais no estabelecimento das condições de 
base para uma eleição uniforme do Parlamento Europeu, apesar da ausência de uma lei 
eleitoral única. Dos problemas que os anteriores relatores encontraram relativamente a este 
dossier, alguns já tiveram resposta satisfatória, nomeadamente:

• foi estabelecida em todos os Estados-Membros uma forma de representação 
proporcional;

• os mandatos duplos foram abolidos;

• foram estabelecidos e financiados partidos políticos europeus;

• os termos e condições aplicáveis aos deputados ao Parlamento Europeu serão em 
breve harmonizados.

Uma outra série de questões que podem ter parecido problemáticas aquando da introdução do 
sufrágio directo foram resolvidas graças à experiência. Trata-se de questões como a 
elegibilidade de candidatos independentes e o controlo das despesas eleitorais. Aqui, parece 
que a mera aplicação dos desígnios nacionais e da prática eleitoral não deram origem a 
problemas. 

Não obstante os progressos até agora efectuados, o futuro relatório deve ocupar-se da revisão 
do Acto de 1976 relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio 
universal directo. Dez anos depois de o Parlamento se ter debruçado pela última vez sobre 
este dossier, com o relatório Anastassopoulos, e seis anos antes de qualquer reforma realista
do processo eleitoral entrar em vigor (em 2014), parece ter chegado o momento oportuno para 
iniciar novas reformas. 

Se, e quando, o Tratado de Lisboa entrar em vigor, os deputados ao Parlamento Europeu terão 
muito mais poderes do que hoje. O Parlamento necessita de um sistema eleitoral e de uma 
organização interna coerente com os seus novos deveres. Precisa sobretudo de um melhor 
estatuto aos olhos do público, por forma a tornar-se o foco do novo espaço político europeu, o 
fórum consensual de mercado único político: elaborar as leis e os orçamentos europeus e 
controlar o executivo. Até hoje, a procura de legitimidade política tem sido prejudicada pelo 
contínuo declínio da participação nas eleições, por uma escassa cobertura pelos meios de 
comunicação, por partidos políticos apáticos, e até pela inveja latente de alguns parlamentos 
nacionais acerca dos seus crescentes poderes1.

Poderá uma reforma formal do processo eleitoral rectificar estes problemas? Deveremos 

                                               
1  Ver Anexo III. A participação global desceu de 63,0% em 1979 para 45,6% em 2004
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definir cuidadosamente os nossos critérios para dar início a um novo ciclo de reformas. Não 
estamos à procura de uniformidade pela uniformidade. No domínio daquilo que aparece como 
problema a nível nacional, a nossa abordagem deverá ser realista. A abordagem gradual 
impôs-se ao longo dos anos para atingir muitos dos objectivos que foram evocados pela 
primeira vez pelos fundadores da União nos anos 50. Esta reforma não será provavelmente a 
última: os parlamentos fortes adaptam-se rapidamente às novas circunstâncias sociais e 
políticas. No caso da UE, o ritmo e a amplitude dos futuros alargamentos são uma grande 
incógnita. Sem conhecer a futura dimensão e reforma da União, seria presunçoso tentar 
estabelecer hoje o destino final da democracia parlamentar pós-nacional na Europa.

Mas sabemos pelo menos o suficiente acerca dos cenários alternativos para o futuro da 
Europa para termos a certeza de que um Parlamento forte, vital e eleito por sufrágio directo
deverá estar - e estará - no centro do seu sistema de governança.

Por conseguinte, subsistem algumas questões importantes que, se forem eficazmente 
abordadas, tornarão as eleições para o Parlamento mais uniformes no futuro do que têm sido 
no passado, e deverão proporcionar benefícios em termos de coesão, legitimidade, eficácia e 
pluralismo. Na opinião do relator, estas questões incluem:

1) Tornar obrigatória a criação de circunscrições territoriais nos Estados-
Membros mais populosos;

2) Criar um sistema de listas transnacionais para uma parte dos lugares;

3) Permitir a criação de circunscrições de comunidades linguísticas específicas;

4) Dar aos candidatos a possibilidade de se apresentarem em mais do que uma 
circunscrição, ou em mais do que um Estado, nas mesmas eleições;

5) Facilitar a votação dos cidadãos da UE que residam noutro Estado-Membro 
que não o seu;

6) Revisão dos diferentes sistemas eleitorais utilizados;

7) Encorajar a introdução do voto preferencial;

8) Reduzir o calendário eleitoral;

9) Passar as eleições de Junho para Maio;

10) Criar um regime de privilégios e imunidades dos deputados;

11) Criar um sistema de verificação dos poderes dos deputados e de preenchimento 
dos lugares vagos;

12) Harmonizar a idade dos eleitores e candidatos.

Seja qual for o resultado das nossas deliberações acerca da escolha entre habitantes e cidadãos 
como base estatística para a distribuição de lugares no Parlamento, será prudente aditar ao 
acto uma cláusula que preveja uma revisão regular da distribuição durante cada mandato 
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parlamentar.

Em função da amplitude das alterações introduzidas no Acto - e da maior uniformidade assim 
obtida - deveremos também ponderar como o Parlamento poderá fazer face às mudanças
subsequentes da sua composição ou do processo eleitoral de uma forma eficaz e não 
partidária.
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ANEXO I

Resolução sobre a elaboração de um projecto de processo eleitoral contendo princípios
comuns para a eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu (Relatório Anastassopoulos)1

O Parlamento Europeu,

- Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado de Vries sobre um 
processo eleitoral uniforme para a eleição dos membros do Parlamento Europeu (B4-
0723/96),

- Tendo em conta os seus relatórios sobre o processo eleitoral uniforme e, nomeadamente, 
as suas resoluções de 10 de Outubro de 19912 e de 10 de Março de 19933,

- Tendo em conta o Acto relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por 
sufrágio universal directo, anexo à Decisão do Conselho de 20 de Setembro de 1976,

- Tendo em conta a proposta de 22 de Outubro de 1996 sobre o processo eleitoral 
uniforme, apresentada pelo Governo da República Federal da Alemanha à Conferência
Intergovernamental (CIG), a qual retoma os elementos essenciais da citada resolução de 
10 de Março de 1993,

- Tendo em conta o no 3 do artigo 138o do Tratado CE e a alteração que nele foi 
introduzida pelo Tratado de Amesterdão,

- Tendo em conta o artigo 148.º do seu Regimento,

- Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Institucionais e o parecer da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos (A4-0212/98),

A. Considerando que o Tratado de Amesterdão introduz o conceito de «princípios comuns a 
todos os Estados-Membros», seguindo assim a orientação indicada pelo Parlamento 
Europeu na sua citada resolução de 10 de Março de 1993, que não propunha
explicitamente um processo eleitoral uniforme, mas apenas linhas directrizes de carácter
geral,

B. Considerando que o Governo do Reino Unido apresentou ao Parlamento britânico um 
projecto de lei que institui um sistema de escrutínio proporcional e regional para as 
eleições de 1999 para o Parlamento Europeu,

C. Considerando que as negociações de alargamento conduzirão provavelmente à entrada de 
10 novos membros na União Europeia,

                                               
1 Aprovado em 15 de Julho de 1998; JO C 292 de 21.9.1998.
2 JO C 280 de 28.10.1991, p. 141.
3 JO C 115 de 26.4.1993, p. 121.
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D. Considerando que se verificou um amplo consenso entre os Estados-Membros sobre a 
determinação de uma série de princípios comuns,

E. Considerando que, numa União dos povos e dos Estados, esses princípios deverão ser 
aplicados em primeiro lugar a nível nacional e que o número dos deputados eleitos em 
cada Estado-membro deve garantir uma representação adequada dos povos dos Estados 
reunidos na Comunidade,

1. Congratula-se com o acordo logrado pelos negociadores da CIG quanto ao 
estabelecimento de um certo número de princípios comuns; expressa a sua convicção de 
que, aquando das próximas eleições para o Parlamento Europeu, poderá já entrar em 
vigor um certo número de disposições referentes, designadamente, ao sistema eleitoral 
proporcional, à fixação do limite mínimo e às incompatibilidades e medidas destinadas a 
atingir o objectivo da igualdade entre homens e mulheres, ao passo que no, que respeita a 
outras disposições, será aconselhável proceder gradualmente;

2. Considera que a introdução do sistema eleitoral proporcional é amplamente consensual e 
que é conveniente integrá-lo no sistema eleitoral europeu;

3. Constata que a introdução de um sistema de divisão do território em círculos eleitorais 
não poderá ser feita de um modo uniforme e que é necessário estabelecer distinções em 
função da população de cada Estado-Membro; salienta porém que um sistema de círculos 
eleitorais não deve prejudicar o princípio da representação proporcional a que se refere o 
artigo 2o do projecto de Acto;

4. Entende que, na óptica de uma consciência política europeia e do desenvolvimento de 
partidos políticos europeus, uma certa percentagem de lugares poderá ser repartida 
segundo o sistema proporcional no âmbito de um círculo eleitoral único constituído pelo 
território dos Estados-Membros;

5. Observa, no que respeita à fixação de um limite mínimo, que este deve continuar a ter 
carácter facultativo e que, de qualquer modo, nunca deverá ser superior a 5% dos votos 
expressos a nível nacional;

6. Regista o incentivo à participação suscitado pelo sistema preferencial, que, no entanto, 
deve continuar a ter carácter facultativo em cada um dos Estados-Membros;

7. Considera que, aquando do estabelecimento de listas para as eleições europeias, terá de 
ser tomado em conta o objectivo da paridade entre homens e mulheres, competindo 
sobretudo aos partidos polípticos concretizar directamente este objectivo;

8. Propõe que as eleições europeias se realizem em Maio, evitando o período de férias 
escolares de Verão que, em diversos Estados-Membros, começam no início de Junho, a 
fim de possibilitar uma maior participação eleitoral;

9. Recomenda a maior redução possível do número de dias previstos para a votação, a fim 
de se chegar a consenso sobre um único dia ou, caso tal não seja possível, no máximo 
dois dias, por exemplo, sábado e domingo;
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10. Insta o Conselho a examinar o projecto de Acto infra e a aprová-lo quanto antes, a fim de 
que este possa entrar em vigor o mais rapidamente possível;

11. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução, bem como o projecto de 
Acto anexo, ao Conselho, à Comissão e aos governos e parlamentos dos 
Estados-Membros.



PE400.478v01-00 10/11 DT\703650PT.doc

PT

ANEXO II

EM
População
(milhões) 

(1)

Nice 
2009-2014 

(2)

Nice
 rácio

população/MPE
(3)

Lisboa  
2009-2014 

Lisboa
 rácio 

população/MPE
(3)

Efeitos
2009

DE 82,438 99 832 707 96 858 729 -3
FR 62,886 72 873 417 74 849 811 +2
UK 60,422 72 839 194 73 827 699 +1
IT 58,752 72 816 000 73 804 822  +1
ES 43,758 50 875 160 54 810 333 +4
PL 38,157 50 763 140 51 748 176 +1
RO 21,61 33 654 848 33 654 848
NL 16,334 25 653 360 26 628 231 +1
EL 11,125 22 505 682 22 505 682
PT 10,57 22 480 455 22 480 455
BE 10,511 22 477 773 22 477 773
CZ 10,251 22 465 955 22 465 955
HU 10,077 22 458 045 22 458 045
SE 9,048 18 502 667 20 452 400 +2
AT 8,266 17 486 235 19 435 053 +2
BG 7,719 17 454 059 18 428 833 +1
DK 5,428 13 417 538 13 417 538
SK 5,389 13 414 538 13 414 538
FI 5,256 13 404 308 13 404 308
IE 4,209 12 350 750 12 350 750
LT 3,403 12 283 583 12 283 583
LV 2,295 8 286 875 9 255 000 +1
SL 2,003 7 286 142 8 250 375 +1
EE 1,344 6 224 000 6 224 000
CY 0,766 6 127 667 6 127 667
LU 0,46 6 76 667 6 76 667
MT 0,404 5 80 800 6 67 333 +1

EU 27 492,881 736 669 675 751 657 175 +15

1) Números referentes à população tal como transmitidos oficialmente a 7 de Novembro de 2006 pela Comissão ao 
Conselho: ver doc. 15124/06 que retoma os números recolhidos pelo Eurostat.

2) Nice alterado. Repartição dos lugares nos termos do art.º 189.º TCE na redacção que lhe foi dada pelo art.º 9.º do 
acto de adesão BG/RO.

3) Os desvios em relação ao princípio da proporcionalidade degressiva estão indicados a negrito. 
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ANEXO III

Participação nas eleições  para o Parlamento Europeu
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