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As eleições para o Parlamento Europeu

I. DE PARIS A AMESTERDÃO

Um Parlamento Europeu eleito por sufrágio universal directo constitui uma característica 
essencial da ordem constitucional da União Europeia. Já em 1951, o artigo 20.º do Tratado de 
Paris que instituía o Tratado Europeu do Carvão e do Aço previa uma assembleia composta 
por “representantes dos povos dos Estados reunidos na Comunidade”. E o n.º 3 do artigo 20.º
propugnava:

A Assembleia elaborará projectos destinados à eleição por sufrágio universal directo, 
segundo um processo uniforme em todos os Estados-Membros. 

O Conselho, deliberando por unanimidade, aprovará as disposições adequadas, cuja 
adopção recomendará aos Estados-Membros, em conformidade com as respectivas 
normas constitucionais.

O Tratado de Roma (1957), que instituía a Comunidade Económica Europeia, adoptou a 
mesma disposição através do n.º 3 do artigo 183.º.1

A Assembleia Comum da CECA instou a que tal disposição fosse aplicada logo em 1954.2
Em 1960, a Assembleia Parlamentar Europeia elaborou uma Convenção relativa à introdução 
de eleições directas, a qual foi apresentada, para apreciação, ao Conselho.3 No entanto, não se 
verificou qualquer progresso na matéria até à Cimeira da Haia, em Dezembro de 1969, 
ocasião em que o assunto foi de novo inscrito na ordem de trabalhos do Conselho. O Relatório 
Vedel (1972), encomendado pela Comissão Europeia, recomendava a célere aplicação da 
disposição do Tratado relativa a eleições directas.4 Para Vedel, a expressão “processo eleitoral 
uniforme” não significava necessariamente que a uniformidade total do sistema eleitoral 
devesse ser atingida de uma só vez: o Parlamento podia avançar para uma lei eleitoral única 
depois de ter conquistado legitimidade adicional com base nas suas primeiras eleições 
directas.

Em Dezembro de 1974, reunidos em Paris sob a presidência de Valéry Giscard d’Estaing, os 
Chefes de Governo tomaram a decisão de princípio de proceder a eleições directas “assim que 
possível…e ainda em 1978 ou pouco depois”.5 Esta deliberação veio dar força à decisão de 
transformar as suas cimeiras ad hoc num Conselho Europeu formal.

                                               
1 Consignada, também, no n.º 3 do artigo 108.º do Tratado EURATOM. 
2 Relatório Teitgen, JO de 11.12.1954.
3 Relatório Dehousse, JO 37 de 2.6.1960.
4 Report of the Working Party examining the problem of the Enlargement of the Powers of the European
Parliament (Relatório do Grupo de Trabalho encarregado de estudar o problema do aprofundamento dos poderes 
do Parlamento Europeu), Boletim das Comunidades Europeias, suplemento 4/72. 
5 Parágrafo 12 do Comunicado dos Chefes de Governo, Paris, 9-10 de Dezembro de 1974. O Reino Unido e a 
Dinamarca apresentaram reservas quanto às respectivas posições. A decisão foi confirmada pelo Conselho 
Europeu de Roma de Dezembro seguinte. 
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O Parlamento Europeu já tinha decidido rever o seu projecto de Convenção de 1960. O 
Relatório Patijn propôs um Parlamento directamente eleito por um mandato de cinco anos.1
Durante um período provisório aplicar-se-iam os sistemas eleitorais nacionais, enquanto se 
prepararia a introdução de um sistema eleitoral mais uniforme, que se previa estivesse pronto 
para as segundas eleições. As votações teriam lugar em toda a Comunidade no mesmo 
período de três dias. Mandatos duplos seriam permitidos, mas não encorajados. Foi 
estabelecida uma lista dos postos a nível da CE considerados incompatíveis com um mandato 
para o Parlamento Europeu. Seriam atribuídos aos então nove Estados-Membros, numa base 
proporcional, 355 lugares, distribuídos da seguinte forma: Alemanha, 71; Reino Unido, 67; 
Itália, 66; França, 65; Países Baixos, 27; Bélgica, 23; Dinamarca, 17; Irlanda, 13; 
Luxemburgo, 6. Os privilégios e imunidades dos deputados directamente eleitos seriam 
correspondentes aos dos respectivos deputados nacionais. Os critérios nacionais 
aplicar-se-iam à idade mínima para eleitores e candidatos, à distribuição dos lugares, às 
normas a seguir pelos partidos políticos e às condições e termos impostos aos deputados. 
Enquanto não entrasse em vigor o processo eleitoral uniforme, o Parlamento tomaria 
disposições quanto à verificação de poderes dos deputados.

O relatório Patijn revelou-se suficientemente pragmático para que os Estados-Membros o 
pudessem tomar como base de negociação no Conselho. O grande obstáculo a um acordo 
continuava a consistir na recusa do Governo britânico em adoptar um sistema eleitoral de tipo 
proporcional, no qual os lugares conquistados no Parlamento Europeu corresponderiam, em 
termos gerais, aos votos expressos nas urnas. Embora, na altura, a ausência de um processo 
eleitoral uniforme tenha causado grande frustração, com a perspectiva permitida pelo tempo 
percebemos que o Parlamento fez bem em concentrar-se primeiro em proceder a eleições 
directas e em adiar o aperfeiçoamento do sistema para mais tarde.

Finalmente, eleições directas

No dia 20 de Setembro de 1976, o Conselho chegou a acordo sobre o Acto relativo à eleição 
dos representantes do Parlamento Europeu por sufrágio universal directo. Esse Acto, que 
constitui direito primário e que exigiu ratificação por todos os Estados-Membros, tem uma 
Decisão anexa.2

O Conselho fixou uma câmara de 410 deputados (para os então nove Estados-Membros), em 
que os quatro maiores Estados dispunham do mesmo número de lugares. Apesar de reiterado 
o objectivo de um futuro processo eleitoral uniforme, não foi estabelecido qualquer calendário 
para a sua concretização. A votação devia realizar-se entre quinta-feira e domingo. Tendo em 
conta a urgência de um processo eleitoral uniforme, a verificação dos poderes dos eleitos por 
parte do Parlamento basear-se-ia nos resultados oficiais declarados por cada Estado-Membro. 
Foi lançado um procedimento de conciliação com o Parlamento a fim de resolver questões de 
pormenor.3 Após algum tempo, finalmente, as primeiras eleições para o Parlamento Europeu 
realizaram-se em Junho de 1979.

O novo Parlamento eleito rapidamente decidiu passar o Acto de 1976 a um processo eleitoral 

                                               
1 Relatório Patijn, adoptado em 14 de Janeiro de 1975; JO C 32 de 11.2.1975. 
2  Decisão do Conselho 76/787/CECA, CEE, EURATOM; JO L 278 de 8.10.1976.
3  O Reino Unido e a Dinamarca anexaram declarações relativas aos seus territórios ultramarinos; também a 
Alemanha anexou uma declaração relativa a Berlim.
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uniforme. A redacção do Relatório Seitlinger centrou-se em alargar a representação 
proporcional.1 Propunha círculos plurinominais constituídos por entre três e quinze deputados, 
cujos lugares seriam atribuídos segundo o método de Hondt, e permitia a possibilidade de 
voto preferencial em candidatos individuais dentro das listas. Afirmava que poderia 
verificar-se um desvio da norma com base em “factores geográficos ou étnicos específicos”. 
O relator pretendeu também insistir em que os cidadãos de um Estado-Membro que 
residissem noutro num período que excedesse os cinco anos deviam ter direito de voto no país 
de residência. Propôs que as eleições se reduzissem a dois dias (domingo e segunda-feira). 
Contudo, tendo em conta a situação política geral da Comunidade, a par da obstinada recusa 
britânica em abandonar o seu sistema de maioria simples em círculos eleitorais únicos, não foi 
possível ao Conselho alcançar progressos.

Destino semelhante aguardava Reinhold Bocklet, nomeado relator para este tema no mandato 
seguinte, 1984-89. Os esforços envidados embateram no obstáculo dos britânicos. Não houve
engenho capaz de conjugar os sistemas eleitorais proporcional e não proporcional num 
enquadramento que pudesse credivelmente ser considerado “uniforme” e que, ao mesmo 
tempo, produzisse consenso, quer no Parlamento quer no Conselho.

A queda do Muro de Berlim e a integração da Alemanha de Leste na Comunidade exigiram a 
revisão do número de deputados alemães ao Parlamento Europeu. Após as eleições de 1989, 
Karel De Gucht foi nomeado relator para este dossier. Produziu, com êxito, dois “relatórios 
provisórios” que permitiram avançar com o processo. No primeiro, De Gucht insistiu na 
proposta anterior do Parlamento de recorrer ao método de Hondt.2 Preocupado com a reduzida 
afluência às urnas em 1984 e 1989, introduziu no debate a questão de como devia ser 
conduzida e financiada a campanha eleitoral para o Parlamento Europeu. No seu segundo 
relatório, propôs que o número de lugares para a Alemanha unificada fosse aumentado para 
99, ficando França, Itália e o Reino Unido com 87 cada.3 Finalmente, De Gucht propôs um 
sistema aperfeiçoado através do qual dois terços dos lugares britânicos podiam ser eleitos por 
maioria simples em círculos uninominais, mas o outro terço devia ser distribuído 
proporcionalmente consoante a votação total de cada partido.

Porém, apesar dos esforços do Parlamento, foi a eleição de um governo trabalhista no Reino 
Unido em Maio de 1997, com o apoio dos Liberais Democratas, que finalmente quebrou o 
bloqueio quanto ao sistema eleitoral. Para as eleições de 1999 foi introduzido na 
Grã-Bretanha um sistema de listas bloqueadas de representação proporcional a nível 
regional.4 Em França, foram introduzidas reformas semelhantes para as eleições de 2004.

                                               
1  Relatório Seitlinger, aprovado em 10 de Março de 1982 por 158 votos a favor, 77 votos contra e 27 
abstenções; JO C 87 de 5.4.1982. Veja-se, ainda assim, o parecer crítico da Comissão dos Assuntos Jurídicos 
(relator: D’Angelosante).
2  Relatório De Gucht, aprovado em 10 de Outubro de 1991 por 150 votos a favor, 26 contra e 30 abstenções; JO 
C 280 de 28.10.1991.
3  Relatório De Gucht, aprovado em 10 de Março de 1993 por 207 votos a favor, 79 contra e 19 abstenções; JO C 
115 de 26.4.1993.
4  A Irlanda do Norte, desde 1979, beneficiava do voto único transferível (STV) devido à inelutável necessidade 
de reflectir as opiniões minoritárias na província. Em 1999, 10 Liberais Democratas, 2 Verdes, 2 representantes 
do Plaid Cymru e 3 membros do UKIP foram eleitos para o Parlamento, demonstrando a importância da 
representação proporcional para a legitimação do Parlamento Europeu.
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Alterações proveitosas ao Tratado

Entretanto, o Tratado de Maastricht (1992) trouxe avanços audazes no domínio da cidadania
da União Europeia. O n.º 2 do artigo 8.º-B estabelecia que: 

Qualquer cidadão da União residente num Estado-Membro que não seja o da 
sua nacionalidade goza do direito de eleger e de ser eleito nas eleições municipais do 
Estado-Membro de residência, nas mesmas condições que os nacionais desse Estado. 
Esse direito será exercido sem prejuízo das modalidades adoptadas pelo Conselho, 
deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão, e após consulta do 
Parlamento Europeu; essas regras podem prever disposições derrogatórias, sempre 
que problemas específicos de um Estado-Membro o justifiquem.1

Felizmente, deste modo obteve-se uma base jurídica que permitia medidas que estimulam 
políticas eleitorais transnacionais e fomentam a participação cívica.

Ao mesmo tempo, o Tratado de Maastricht alterou o artigo 138.º com o objectivo de conceder 
ao Parlamento o direito de emitir parecer favorável à proposta do Conselho relativa ao 
processo eleitoral uniforme. Da mesma forma, introduziu um novo artigo 138.º-A, segundo o 
qual:

Os partidos políticos ao nível europeu desempenham um importante papel como 
factor de integração na União. Contribuem para a criação de uma consciência 
europeia e para a expressão da vontade política dos cidadãos da União.

A vitória de Tony Blair, em Maio de 1997, produziu um efeito benéfico na fase final da 
Conferência Intergovernamental que conduziu à assinatura do Tratado de Amesterdão. Em 
primeiro lugar, o novo Tratado impôs um limite de 700 deputados para os representantes do 
Parlamento – com 99 para a Alemanha e 87 para França, Itália e Reino Unido, 
respectivamente.2 Acrescentou então uma nova cláusula, algo ambígua, com a seguinte 
redacção:

Em caso de alteração ao presente artigo, o número de representantes eleitos em cada 
Estado-Membro deve assegurar a representação adequada dos povos dos Estados 
reunidos na Comunidade.

Em terceiro lugar, o Tratado de Amesterdão inseriu um novo parágrafo que fixava em cinco 
anos a legislatura do Parlamento.3 Depois, o novo Tratado alterou o n.º 4 do artigo 190.º 
(antes, n.º 3 do artigo 138.º) conferindo-lhe a seguinte redacção:

O Parlamento Europeu elaborará um projecto destinado a permitir a eleição por 
sufrágio universal directo, segundo um processo uniforme em todos os 

                                               
1  Mais tarde passou a n.º 2 do artigo 19.º do Tratado que estabelece a Comunidade Europeia (TCE). O Tratado 
de Maastricht exigiu a revisão do Acto de 1976, através da Decisão do Conselho 93/81; JO L 33 de 9.2.1993.
2  N.º 2 do artigo 138.º, posteriormente n.º 2 do artigo 190.º.
3  Esta parte, que veio a ser o n.º 3 do artigo 190.º, apenas codificava o Acto de 1976.
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Estados-Membros ou baseado em princípios comuns a todos os Estados-Membros.1

A presente revisão reflectia a abordagem mais pragmática do Parlamento, já exposta no 
Relatório De Gucht. Esta alteração permitia, em particular, aos Irlandeses continuarem a 
utilizar o voto único transferível (STV) em vez de um sistema de lista proporcional mais 
extensa.

Finalmente, um novo n.º 5 do artigo 190.º foi aditado, de forma útil, pelo Tratado de 
Amesterdão:

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 unanimidade.

                                               
1 Sublinhado do relator.
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