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I. Introdução

1. Como se sabe, o Parlamento Europeu, de uma assembleia de segunda categoria que era 
originalmente, tornou-se um órgão electivo a partir da legislatura que teve início em 
Junho-Julho de 1979.

2. Com efeito, antes mesmo da eleição directa, o n.º 1 do artigo 138.º do Tratado que instituía 
a então Comunidade Económica Europeia previa já que os membros do Parlamento Europeu 
seriam designados no seio dos diferentes parlamentos nacionais nos termos dos 
procedimentos estabelecidos por cada Estado-Membro; por consequência, estávamos perante 
titulares de um duplo mandato.

3. Na realidade, embora atribuindo ao Parlamento Europeu o estatuto de um órgão de segunda
categoria, o n.º 3 do mesmo artigo 138.º do Tratado de Roma tinha previsto a sua eleição por 
sufrágio directo numa segunda fase, com base em projectos elaborados pela própria 
Assembleia, "segundo um processo uniforme em todos os Estados-Membros". O Conselho 
deveria então adoptar por unanimidade as "disposições, cuja adopção recomenda aos 
Estados-Membros, segundo as suas normas constitucionais".

4. Nesta perspectiva, a Cimeira de Paris de 9 e 10 de Dezembro de 1974 estabeleceu que as 
eleições directas deveriam ter lugar "a partir de 1978" e convidou o Parlamento Europeu a 
apresentar novas propostas, uma vez que o projecto de convenção que tinha adoptado em 
1960 já não possuía actualidade. Em Janeiro de 1975, o Parlamento aprovou um novo 
projecto com base no qual, após terem sido ultrapassadas algumas divergências, os Chefes de 
Estado ou de Governo chegaram a acordo em 12 e 13 de Julho de 1976.

5. A Decisão e o Acto relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por 
sufrágio universal directo foram assinados em Bruxelas em 20 de Setembro de 1976. Após 
ratificação por todos os Estados-Membros, o texto entrou em vigor em 1 de Julho de 1978 e 
as primeiras eleições tiveram lugar em 7 e 10 de Junho de 1979.

II.  As exigências de uma reforma

1. A previsão, naquele que era então o n.º 3 do artigo 138.º do Tratado, de instaurar um 
processo eleitoral uniforme parecia estar votado a ficar essencialmente no papel, a partir do 
momento em que o Acto de 1976 se limitava a introduzir princípios bastantes gerais, que 
deixavam uma vasta margem às diferentes legislações nacionais.

2. Por outro lado, uma vez que o Conselho não conseguiu chegar a um acordo sobre diversos 
projectos apresentados pelo Parlamento, o Tratado de Amesterdão introduziu a possibilidade 
de apenas serem adoptados "princípios comuns". A actual redacção do n.º 4 do artigo 190.º do 
Tratado CE prevê, com efeito, que "O Parlamento Europeu elabora um projecto destinado a 
permitir a eleição por sufrágio universal directo, segundo um processo uniforme em todos os 
Estados-Membros ou baseado em princípios comuns a todos os Estados-Membros".

3. Foi aliás o caminho seguido pelo Parlamento no projecto anexo à Resolução sobre a 
elaboração de um projecto de processo eleitoral contendo princípios comuns para a eleição 
dos Deputados ao Parlamento Europeu, aprovada em 15 de Julho de 1998 (A4-0212/98). No 
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seguimento desse projecto, o Acto de 1976 foi pela última vez alterado pela Decisão 
2002/772/ (CE, Euratom) do Conselho, de 25 de Junho de 2002 e 3 de Setembro de 2002.

4. Todavia, apesar desta alteração (essencialmente centrada na introdução de um critério de 
proporcionalidade nas leis eleitorais nacionais e na proibição do duplo mandato de um 
deputado), a actual redacção do Acto de 1976 parece não ser ainda inteiramente satisfatória, 
sobretudo no que se refere à verificação dos poderes e à perda do mandato. A este respeito, 
recordem-se os casos recentes relativos a diversos deputados ao Parlamento Europeu, que 
demonstraram a insuficiência de certas disposições do Acto.

5. O artigo 12.º do Acto prevê que "O Parlamento Europeu verificará os poderes dos 
representantes. Para o efeito, registará os resultados proclamados oficialmente pelos 
Estados-Membros e deliberará sobre as reclamações que possam eventualmente ser feitas 
com base nas disposições do presente Acto, com excepção das disposições nacionais para 
que ele remete".

6. Esta disposição, no essencial, não reconhece ao Parlamento Europeu nenhum poder de 
avaliação das decisões das autoridades nacionais quanto aos resultados eleitorais, pois fica 
limitado a tomar boa nota. Quid iuris, então, se a proclamação feita por um Estado-Membro 
resultar de uma disposição interna contrária ao Acto de 1976 e, em geral, ao direito primário? 
Quid iuris, também, se a proclamação de um eleito resultar de uma decisão administrativa ou 
judiciária que provocou uma reclamação eleitoral e que se baseia em disposições nacionais 
aberrantes?

7. Se nos cingirmos à letra do artigo 12.º, o Parlamento – Assembleia soberana – deveria 
abdicar do seu direito de definir a sua própria composição e aceitar passivamente a vontade 
dos Estados-Membros.

8. Já ocorreu um caso deste tipo quando o Plenário do Parlamento Europeu tomou a decisão 
de se recusar a validar o mandato de Beniamino Donnici e de confirmar o de Achille Occhetto 
(ver Decisão do Parlamento Europeu de 24 de Maio de 2007 (2007/2121(REG)). Nessa 
ocasião, com efeito, a renúncia do senhor deputado Occhetto ao seu mandato - renúncia essa 
que teria permitido a Beniamino Donnici ter assento no Parlamento em sua lugar - foi 
considerada nula pelo Parlamento, contrariamente à decisão das autoridades nacionais 
competentes, uma vez que resultava de uma vontade viciada por um acordo político contrário 
à letra e ao espírito do Acto de 19761.

9. Por outro lado, o n.º 3 do artigo 13.º do Acto de 1976 prevê que "Sempre que a legislação 
de um Estado-Membro determine expressamente a perda do mandato de um deputado do 
Parlamento Europeu, o seu mandato cessa por força das disposições dessa legislação. As 
autoridades nacionais competentes informam o Parlamento Europeu desse facto."

10. Mais uma vez neste caso não é reconhecido ao Parlamento Europeu qualquer poder de 
avaliação das decisões das autoridades nacionais, as quais podem, portanto, decidir manter 
um deputado em funções. E mais uma vez se coloca aqui o problema da perda de um mandato 
proclamada por um Estado-Membro com base em disposições internas ou decisões 
                                               
1 Recorde-se que a decisão em causa foi objecto de recurso por parte do senhor Donnici (Processo T-215/07) e 
do Governo italiano (C-393/07) e que os respectivos processos continuam pendentes.
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administrativas ou judiciais contrárias ao direito primário.

11. Em teoria, teria podido colocar-se um problema deste género relativamente ao deputado 
Bronisław Geremek. Com efeito, uma lei polaca de 18 de Outubro de 2006 obrigava os 
titulares de cargos públicos (incluindo os deputados polacos ao Parlamento Europeu) a 
declararem por escrito, no prazo de um mês a partir da entrada em vigor da lei, se tinham ou 
não colaborado com a polícia secreta durante o período de 1944-1990. Passado esse prazo, a 
recusa de fazer essa declaração teria equivalido a uma falsa declaração, facto passível de 
procedimentos penais e susceptível de conduzir à perda do mandato de que o autor da recusa 
era titular. Note-se, com efeito, que a ordem jurídica polaca prevê a perda do mandato 
europeu como consequência de qualquer condenação penal, mesmo que ligeira, 
contrariamente ao regime muito menos severo em vigor para os deputados nacionais. O 
deputado Geremek tinha-se recusado a fazer essa declaração, correndo o risco de ser 
condenado por essa razão e, por conseguinte, de perder o seu mandato parlamentar.

12. O que aconteceu foi que nesse momento o Tribunal Constitucional polaco declarou a lei 
inconstitucional, mas, se tal não fosse o caso, o Parlamento Europeu deveria ter tomado boa 
nota passivamente de uma decisão das autoridades nacionais, obviamente contrária aos 
princípios mais elementares da liberdade.

13. Como se isso não bastasse, as carências do Acto são ainda mais evidentes pelo facto de, 
tanto no caso da verificação dos poderes como no da perda do mandato, o Parlamento 
Europeu não dispor de nenhum instrumento de reacção imediata contra disposições nacionais 
incompatíveis com o direito primário. Com efeito, com base no direito em vigor, a única via 
possível é a de pedir à Comissão que instaure um processo por infracção contra o Estado-
Membro em causa. Contudo, na situação actual, esse pedido não é vinculativo, já que o 
processo por infracção é da competência exclusiva (e discricionária) da Comissão.

III. Posição do relator

1. À luz do que atrás se referiu, o relator de parecer, no seu parecer dirigido à Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, poderia sugerir, antes de 
mais, alterar os artigos 12.º e 13.º do Acto com vista a permitir ao Parlamento Europeu 
apreciar se as decisões das autoridades nacionais no que respeita à proclamação dos eleitos e à 
perda do mandato cumprem ou não o espírito e a letra do próprio Acto.

2. Neste sentido, podemos imaginar as seguintes soluções:

a) reconhecer ao Parlamento Europeu o poder de verificação dos poderes dos 
seus próprios membros com base nos resultados proclamados pelos Estados-
Membros, deliberando de forma autónoma sobre as reclamações a eles 
relativos; nesse sentido, a formulação do artigo 12.º do Acto poderia ser 
alterada como se segue: "O Parlamento Europeu verificará os poderes dos 
representantes com base nos resultados proclamados oficialmente pelos 
Estados-Membros e deliberará sobre as reclamações que possam 
eventualmente ser feitas com base noutras disposições do presente Acto";

b) permitir ao Parlamento Europeu que solicite ao Tribunal de Justiça que se 
pronuncie previamente sobre a compatibilidade com o direito comunitário das 
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decisões das autoridades nacionais em matéria eleitoral (pense-se no modelo 
do n.º 6 do artigo 300.º do Tratado CE relativo aos acordos internacionais) e, 
no caso de o Tribunal verificar uma incompatibilidade, proceder, 
independentemente das autoridades nacionais, à verificação dos poderes ou à 
constatação da perda do mandato;

c) atribuir ao Parlamento Europeu o poder de recorrer directamente para o 
Tribunal de Justiça, independentemente da iniciativa da Comissão, sempre que 
se trate de defender as suas próprias prerrogativas, para que seja denunciada a 
infracção de um Estado-Membro;

d) a título subsidiário, prever a obrigação de a Comissão, na pessoa do seu 
Comissário responsável, expor ao Parlamento Europeu as razões da decisão do 
Colégio de não instaurar um processo por infracção contra um Estado-Membro 
acusado de violar as prerrogativas do Parlamento, apesar de um pedido deste 
nesse sentido.

3. O relator de parecer poderia, além disso, considerar a ideia de introduzir certos princípios 
de direito eleitoral no sentido restrito:

a) poderiam ser introduzidas uma ou várias circunscrições transfronteiriças (ou 
seja, susceptíveis de interessar diversos Estados-Membros), nomeadamente no 
que respeita à importância que o artigo 191.º do Tratado CE confere aos 
partidos políticos de dimensão europeia;

b) a par do conceito europeu de incompatibilidade (ver n.º 1 do artigo 7.º do 
Acto), poderia pelo menos ser esboçado um conceito europeu de elegibilidade 
e de perda do mandato;

c) poderia ser reafirmado o respeito da soberania popular, de forma a que a ordem 
dos eleitos não pudesse ser alterada, após a votação, com base em decisões ou 
acordos partidários1. 

4. É evidente que, sendo o Parlamento Europeu, afinal, "juiz" das reclamações eleitorais 
apresentadas com base nas disposições do Acto de 1976 (ver artigo 12.º), quando mais 
disposições suficientemente pormenorizadas forem introduzidas neste Acto, mais o 
Parlamento estará apto a definir a sua própria composição de uma forma independente 
relativamente às autoridades nacionais.

                                               
1 Algumas legislações nacionais parecem permiti-lo.
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