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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Impacto do Tratado de Lisboa no desenvolvimento do equilíbrio institucional da União 
Europeia

Uma análise política do desenvolvimento das relações entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho Europeu, o Conselho de Ministros e a Comissão.

O Tratado de Lisboa cria uma União política, dotada de personalidade jurídica e de um 
quadro institucional único. Após o alargamento, que lhe permitiu realizar a sua reunificação, a 
Europa necessitava desta refundição para responder aos desafios do século XXI e ao desafio 
da globalização. Em certa medida, pode considerar-se que, tal como com o Tratado de Roma 
após o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa tenta, com o Tratado de Lisboa, fazer face 
a uma novo contexto, surgido após o final da guerra-fria. Prosseguindo o seu projecto de paz e 
de estabilidade, e consolidando, simultaneamente, a sua integração socioeconómica, a União 
Europeia oferece aos seus cidadãos um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, 
contribuindo, enquanto actor mundial, para a organização de um mundo mais justo e mais 
sustentável. Para realizar este objectivo, a União Europeia alargada a 27 membros deveria 
“passar a ser mais democrática, mais transparente e mais eficaz” (Declaração de Laeken). 

Para o efeito, o Tratado de Lisboa altera o Tratado da União Europeia (Maastricht) e o 
Tratado que institui a Comunidade Europeia (o Tratado de Roma sucessivamente alterado), 
que passam a ser, respectivamente, o Tratado da União Europeia (TUE) e o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE). O primeiro define o enquadramento 
constitucional da União, enquanto o segundo define o seu funcionamento prático. Os dois 
Tratados têm o mesmo valor jurídico. A prazo, será mais coerente subordinar o Tratado sobre 
o Funcionamento ao tratado de base que institui a União Europeia, o que justificará, em caso 
de revisão do Tratado sobre o Funcionamento, um procedimento mais flexível do que para o 
tratado de base.

O Tratado de Lisboa só entra em vigor após ratificação por todos os Estados-Membros. A 
preparação da aplicação do Tratado não prejudica em nada esse processo de ratificação. Pelo 
contrário, a ausência dessa preparação atrasaria a aplicação do Tratado ratificado. Por esse 
motivo, justifica-se que cada uma das instituições da União se antecipe à ratificação e estude 
as implicações do Tratado para o seu funcionamento, bem como para as relações 
interinstitucionais.

O presente relatório analisa o impacto do Tratado de Lisboa no desenvolvimento do equilíbrio 
institucional da União Europeia, sublinhando a importância da aplicação das novas 
disposições e das primeiras nomeações.

O relatório concentra-se na relação entre o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, o 
Conselho e a Comissão, avaliando o equilíbrio global entre estas instituições. Porém, não se 
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limita às relações destas instituições com o Parlamento. Constitui uma análise política e 
formula recomendações concretas.

O relatório não incide nas medidas de organização interna do Parlamento que a aplicação do 
Tratado exigirá, e que serão objecto de relatórios ulteriores. Embora trate da acção externa da 
União, ele não aborda a organização do Serviço Europeu para a Acção Externa, que será 
objecto de um relatório separado1. Por último, o relatório também não examina a relação com 
os parlamentos nacionais. Embora sejam chamados a desempenhar um papel muito 
importante – papel, aliás, reforçado pelos protocolos anexos ao Tratado –, os parlamentos 
nacionais não são, enquanto tal, uma instituição da União Europeia. A relação com os 
parlamentos nacionais será objecto de um relatório separado.

O presente relatório analisa o desenvolvimento previsível das relações entre as instituições 
políticas da União no âmbito do novo Tratado. Após uma resenha histórica, a primeira parte 
do relatório analisa as principais disposições do Tratado relativas a cada uma das instituições, 
após o que este trata das relações institucionais, das (primeiras) nomeações, da programação 
interinstitucional e da acção externa da União.

A. EVOLUÇÃO DO EQUILÍBRIO INSTITUCIONAL

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão são as três instituições políticas instituídas 
pelo Tratado de Roma, no início da Comunidade Europeia. 
O Parlamento tinha então um papel essencialmente consultivo, e era composto por deputados 
nacionais. O Conselho decidia, em princípio, por unanimidade. A Comissão propunha e 
executava a legislação europeia. 

A primeira eleição directa do Parlamento Europeu foi organizada em 1979.

O Acto Único Europeu (1986) previa que o Conselho pudesse aprovar por maioria qualificada 
a maior parte das directivas relativas à harmonização necessária para a instauração do 
mercado único. Simultaneamente, foi instaurado um procedimento de cooperação com o 
Parlamento Europeu relativamente às mesmas directivas.

Os Tratados de Maastricht, Amesterdão e Nice foram progressivamente alargando a decisão 
maioritária no Conselho e, paralelamente, instituíram e, em seguida, alargaram o 
procedimento de co-decisão com o Parlamento Europeu.

O Tratado de Maastricht prorrogou o mandato da Comissão de quatro para cinco anos, a fim 
de o fazer coincidir com o mandato do Parlamento Europeu. Os sucessivos tratados 
reforçaram o papel do Parlamento Europeu na nomeação do Presidente e dos membros da 
Comissão; por seu turno, a posição do Presidente da Comissão no seio do colégio foi 
igualmente reforçada pelos tratados, mas, sobretudo, pela prática.

Até ao Tratado de Maastricht, a integração europeia centrava-se, sobretudo, no domínio 

                                               
1 O Relatório Brok, sobre os aspectos institucionais da criação de um Serviço Europeu para a Acção Externa, que 
está a ser elaborado pela Comissão dos Assuntos Constitucionais.
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socioeconómico. O Acto Único Europeu e, mais ainda, o Tratado de Maastricht, ao criarem a 
União Europeia para cobrir as questões de política externa, de justiça e de cidadania, 
conferiram à integração europeia uma nova dimensão política. Contudo, os dois novos 
“pilares” de actividade tinham uma dimensão essencialmente intergovernamental, o que 
limitava grandemente o papel da Comissão e do Parlamento Europeu. O Tratado de 
Amesterdão instituiu a função de Alto Representante para a Política Externa e de Segurança 
Comum. O mesmo tratado dava um primeiro passo no sentido da comunitarização da justiça e 
dos assuntos internos, no que respeita à política de migração.

As primeiras cimeiras europeias eram, na realidade, reuniões informais dos chefes de Estado 
ou de Governo. A partir de 1975, estas reuniões tornaram-se regulares, sob a designação de 
Conselho Europeu, e adquiriram, progressivamente, um carácter mais formal. O Tratado de 
Maastricht formalizou o seu papel impulsionador e de definição de directrizes de política 
geral. Todavia, o Conselho Europeu não se tornou uma instituição, em sentido jurídico, nem 
uma configuração específica do Conselho.

Retomando o essencial das propostas da Convenção Europeia, o Tratado de Lisboa reformula 
o equilíbrio institucional da União. O novo Tratado da União Europeia vem abolir 
formalmente os pilares. Enquanto tal, a União Europeia tem personalidade jurídica. As 
instituições da Comunidade passam a ser instituições da União. O Tratado redefine o papel e 
as competências de cada uma das instituições e transforma o Conselho Europeu numa 
instituição da União, distinta do Conselho. Consagra (salvo excepção) a co-decisão como 
processo legislativo ordinário, incluindo, ainda que com um procedimento diferente, a 
aprovação do orçamento.

Desta forma, o Tratado de Lisboa transforma o método “comunitário”, reforçando-o, em 
“método da União”, em que, no essencial:

– o Conselho Europeu define as orientações e as prioridades políticas gerais (papel 
impulsionador); 

– a Comissão promove o interesse geral da União e toma as iniciativas adequadas para esse 
efeito (direito de iniciativa); 

– o Parlamento Europeu e o Conselho exercem, conjuntamente, a função legislativa e a 
função orçamental (bicameralismo parlamentar);

Este método é mais especialmente alargado ao domínio orçamental, bem como ao que era 
designado domínio da justiça e dos assuntos internos (JAI), e que o novo tratado pretende 
substituir por um espaço de liberdade, de segurança e de justiça. Apenas o domínio da Política 
Externa e de Segurança Comum (PESC) permanece essencialmente intergovernamental.

B. ANÁLISE DAS PRINCIPAIS (NOVAS) DISPOSIÇÕES POR INSTITUIÇÃO

1. O Parlamento Europeu (art. 14.º TUE)

1.1. O Parlamento Europeu exerce, juntamente com o Conselho, a função legislativa e a 
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função orçamental, bem como funções de controlo político e funções consultivas.

O Tratado sobre a União Europeia confirma, assim, que a União funciona, em grande 
medida, segundo os princípios de um regime parlamentar.

1.2. “O processo legislativo ordinário” é o processo de co-decisão do Parlamento Europeu e 
do Conselho, sob proposta da Comissão. Com algumas particularidades, este processo
aplica-se igualmente ao orçamento, no que respeita às despesas. 

O Tratado de Lisboa vem, assim, confirmar e apoiar o método “comunitário”, reforçando, 
nomeadamente, o “bicameralismo” Parlamento Europeu – Conselho.

1.3. A competência do Parlamento Europeu é igualmente alargada devido à abolição dos 
pilares. No espaço de liberdade, segurança e justiça, é, em princípio, aplicável o processo 
legislativo ordinário (embora com algumas regras especiais). 

O Tratado de Lisboa explicita ainda as competências da União em matéria de energia. 

Mesmo na PESC, que permanece em larga medida intergovernamental, o Parlamento 
Europeu é chamado a desempenhar um papel destacado (cf. infra). 

A este respeito, o Parlamento Europeu vê os seus poderes em matéria de adopção de 
acordos internacionais saírem reforçados, uma vez que a aprovação do Parlamento passa
a ser necessária para todos os acordos relacionados com matérias subordinadas ao 
processo legislativo ordinário no plano interno.

1.4. É confirmada e concretizada a plena implicação do Parlamento Europeu, em pé de 
igualdade com o Conselho, no controlo do exercício pela Comissão de poderes 
delegados. Com efeito, o Tratado de Lisboa estabelece uma distinção entre actos 
delegados e actos executivos. O artigo 290.º do TFUE confere ao Parlamento, a par do 
Conselho, o poder de revogar actos delegados adoptados pela Comissão ao abrigo de uma 
delegação jurídica. O artigo 291.º do TFUE estipula que o Conselho e o Parlamento 
Europeu, por meio de regulamentos adoptados de acordo com o processo legislativo 
ordinário, definem as regras e princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo do 
exercício das competências de execução pela Comissão. Nos termos do artigo 202.º do 
actual TCE, é apenas o Conselho que adopta essa decisão (decisão “comitologia”), após 
parecer do Parlamento Europeu.

1.5. O Parlamento é igualmente chamado a aprovar toda uma série de decisões do Conselho 
Europeu e do Conselho de grande importância política para a vida da União: decisões 
relativas ao recurso a determinadas cláusulas que permitem substituir a unanimidade pela 
maioria qualificada (ou processos legislativos extraordinários por processos legislativos 
ordinários), decisões relativas aos mecanismos de flexibilidade, etc.

Recomendação

O Parlamento Europeu deve adaptar a sua organização e os seus procedimentos 
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ao alargamento das suas competências. Encontra-se em curso a preparação de
diversos relatórios que formularão recomendações nessa matéria.

1.6. O Parlamento elege o Presidente da Comissão.

Esta eleição muda o carácter da nomeação do Presidente da Comissão. A eleição pelo 
Parlamento Europeu confere grande legitimidade democrática ao Presidente eleito e 
reforça a sua posição no quadro institucional da União.

O Tratado precisa que o Conselho Europeu propõe um candidato à presidência da 
Comissão “tendo em conta as eleições para o Parlamento Europeu e depois de proceder 
às consultas adequadas” (n.º 7 do artigo 17.º do TUE). Esta disposição confirma e 
formaliza o que se verificou de facto aquando da nomeação do Presidente da Comissão 
em 2004.

A Declaração n.º 11 (ad n.ºs 6 e 7 do artigo 17.º do TUE) precisa que “o Parlamento 
Europeu e o Conselho Europeu são conjuntamente responsáveis pelo bom desenrolar do 
processo conducente à eleição do Presidente da Comissão Europeia. Por conseguinte, os 
representantes do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu procederão, antes da 
decisão do Conselho Europeu, às consultas necessárias no quadro que se considere mais 
adequado. Em conformidade com o primeiro parágrafo do n.º 7 do artigo 17.º, essas 
consultas incidirão sobre o perfil dos candidatos às funções de Presidente da Comissão, 
tendo em conta as eleições para o Parlamento Europeu. As modalidades das consultas 
poderão ser definidas, em tempo útil, de comum acordo entre o Parlamento Europeu e o 
Conselho Europeu”.

É, pois, urgente precisar essas modalidades, algumas das quais são esboçadas no presente 
relatório (cf. ponto D).

1.7. O Presidente, o Alto Representante e os demais membros da Comissão são colegialmente 
sujeitos a um voto de aprovação do Parlamento Europeu.

O Parlamento especificou num relatório os procedimentos de audição dos comissários 
indigitados, no intuito de os harmonizar1. 

1.8. O Parlamento deve aprovar as propostas de cooperação reforçada (art. 329.º do TFUE).

Recomendação

O papel do Parlamento no desencadeamento e, sobretudo, no funcionamento das 
cooperações reforçadas pode, numa fase ulterior, ser objecto de um relatório de 
iniciativa da Comissão dos Assuntos Constitucionais.

                                               
1 A6-0179/2005: Relatório sobre como o Parlamento Europeu aprova a Comissão Europeia (7 de Junho de 2005, 
Andrew Duff).
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1.9. O Tratado de Lisboa confere ao Parlamento direito de iniciativa em matéria de revisão 
dos tratados.

O Parlamento pode, a título idêntico ao da Comissão ou de qualquer Estado-Membro, 
submeter ao Conselho projectos de revisão dos Tratados (n.º 2 do artigo 48.º do TUE). Se 
for tomada uma decisão favorável à análise das propostas apresentadas, o Presidente do 
Conselho Europeu convoca uma Convenção. O Parlamento participa na Convenção.

O Conselho Europeu pode decidir não convocar uma Convenção, necessitando para tal do 
acordo prévio do Parlamento.

Em contrapartida, o Tratado é omisso quanto ao papel do Parlamento no desenrolar da 
CIG. Poderá ser útil que as instituições precisem os princípios que regem a sua 
participação, que, como é evidente, deve, no mínimo, manter-se ao nível da última CIG.

Recomendação

Este novo processo de revisão, que confere poderes acrescidos ao Parlamento, 
pode igualmente, numa fase ulterior, ser objecto de um relatório de iniciativa da 
Comissão dos Assuntos Constitucionais.
O Parlamento pode sugerir que a organização e o decurso das CIG sejam definidos 
por um acordo interinstitucional que precise, nomeadamente, o papel do 
Parlamento.

2. O Conselho Europeu (art. 15.º TUE)

2.1. O Conselho Europeu passa a ser uma instituição por força do Tratado de Lisboa

Esse não era o caso no Tratado em vigor. Alguns consideravam o Conselho Europeu um 
super-Conselho. Ainda que trabalhe em estreita cooperação com o Conselho – o 
Secretariado do Conselho assegura o secretariado do Conselho Europeu –, o Conselho 
Europeu nunca foi, porém, uma formação do Conselho. 

Ao transformar o Conselho Europeu numa instituição, precisando que não exerce 
qualquer função legislativa, o Tratado de Lisboa confirma e reforça a posição sui generis
do Conselho Europeu no contexto institucional. Este facto é ainda mais marcado ao nível 
da presidência. Actualmente, a presidência do Conselho Europeu coincide com a 
presidência do Conselho. O Tratado dota o Conselho Europeu de uma presidência 
estável, distinta da do Conselho.

É conveniente dotar a nova instituição de um orçamento próprio, a exemplo do que 
acontece com as demais instituições da União. Provavelmente, o orçamento de 2009 
incluirá propostas nesse sentido.

O Tratado prevê que o secretariado seja assegurado pelo Secretariado-Geral do Conselho 
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(n.º 5 do artigo 235.º do TFUE), pelo que não será criada uma nova administração. 
Afigura-se, contudo, indicado prever no orçamento do Conselho Europeu, um gabinete ao 
serviço do Presidente do Conselho Europeu, similar, com as necessárias adaptações, ao 
gabinete do Presidente do Parlamento Europeu.

O Secretariado do Conselho, que assume igualmente o secretariado do Conselho 
Europeu, desempenhará de facto um papel importante na relação entre o Conselho 
Europeu e o Conselho, funcionando, de alguma forma, como uma “interface”.

2.2. Composição

O Conselho Europeu é composto pelos Chefes de Estado ou de Governo dos 
Estados-Membros, bem como pelo seu Presidente e pelo Presidente da Comissão. O Alto 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros participa nos seus trabalhos. 

O Tratado de Lisboa altera a composição do Conselho Europeu. O Tratado em vigor 
estipula que os membros do Conselho Europeu são assistidos pelos respectivos ministros 
dos Negócios Estrangeiros. Por seu turno, o Tratado de Lisboa prevê que os membros do 
Conselho Europeu possam decidir ser assistidos por um ministro. Não há, pois, qualquer 
automatismo (o Conselho Europeu pode perfeitamente decidir caso a caso).

Tendo em conta o aumento do número de Estados-Membros, seria conveniente para o 
bom funcionamento do Conselho Europeu que em torno da mesa de conferências apenas 
tivessem lugar os membros do Conselho Europeu, ficando os convidados em segundo 
plano.

2.3. Missão geral

A missão do Conselho Europeu consiste em dar à União os impulsos necessários ao seu 
desenvolvimento e definir as suas orientações e prioridades políticas gerais. O Tratado 
precisa que o Conselho Europeu não exerce qualquer função legislativa1.

A definição da missão geral do Conselho Europeu é idêntica à do Tratado em vigor. A 
indicação explícita de que o Conselho Europeu não exerce função legislativa foi aditada 
pela Convenção e, subsequentemente, pela CIG, no intuito de evitar qualquer confusão 
entre a função do Conselho Europeu e a do Conselho.

2.4. Competências específicas

Para além da atribuição geral de impulsionador, o Tratado de Lisboa confere ao Conselho 
Europeu um papel destacado no âmbito da política externa e de segurança comum, 
confiando-lhe importantes tarefas constitucionais, que, nos termos do Tratado em vigor, 
são frequentemente confiadas ao “Conselho, reunido a nível de Chefes de Estado ou de 

                                               
1 A intervenção do Conselho Europeu no desenrolar de alguns processos legislativos (ver infra) não pode ser 
considerada como exercício de funções legislativas, na medida em que se trata apenas de uma tomada de decisão 
quanto ao desenrolar do processo, no caso de bloqueios específicos, e não de uma ingerência na definição do 
conteúdo substancial da legislação em causa.
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Governo”, formulação que, aliás, não ocorre no Tratado de Lisboa.

Em princípio, o Conselho Europeu decide por consenso, que é uma noção mais 
abrangente do que a de unanimidade. Relativamente às tarefas específicas, o Tratado de 
Lisboa precisa a maioria com que o Conselho Europeu deve tomar decisões. Nestes 
casos, o Presidente do Conselho Europeu e o Presidente da Comissão não participam na 
votação.

2.4.1. Por força do Tratado, o Conselho Europeu toma decisões de carácter 
constitucional.

2.4.1.1. Decisões por unanimidade

– Composição do Parlamento Europeu (n.º 2 do art. 14.º TUE)
– Sistema de rotação para a nomeação dos comissários. Composição da 

Comissão a partir de 1 de Novembro de 2014 (n.º 9 do art. 16.º TUE)
– Alteração das regras de votação no Conselho de Administração do Banco 

Central Europeu (Protocolo, n.º 2 do artigo 40.º)
– Criação e alargamento das competências da Procuradoria Europeia (n.º 4 

do art. 86.º TFUE)
– Aplicação das cláusulas-ponte: passagem da unanimidade para a maioria 

qualificada (aprovação do Parlamento Europeu) ou do processo legislativo 
especial para o processo legislativo ordinário (aprovação do Parlamento 
Europeu) (n.º 7 do art. 48.º do TUE)1; 

– Alteração total ou parcial da Parte III, “As políticas e acções internas da 
União”, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (aprovação 
pelos Estados-Membros) (n.º 6 do artigo 48.º do TUE).

2.4.1.2. Decisões por maioria qualificada 

– Formações do Conselho (art. 236.º TFUE)
– Rotação da tróica que forma a presidência do Conselho (art. 236.º TFUE).

2.4.2. “O Conselho Europeu identifica os interesses e objectivos estratégicos da União” 
(artigo 22.º do TUE). “O Conselho Europeu identifica os interesses estratégicos da 
União, estabelece os objectivos e define as orientações gerais (...), incluindo em 
matérias com implicações no domínio da defesa” (artigo 26.º do TUE). Em ambos 
os casos, o Conselho Europeu pode tomar decisões, que não podem, contudo, 
assumir a forma de actos legislativos

As disposições do Tratado em matéria de acção externa da União são analisadas 
no ponto F infra.

                                               
1 Há cláusulas específicas no mesmo sentido, nomeadamente o n.º 2, segundo parágrafo, do artigo 312.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, relativo à adopção do quadro financeiro plurianual por 
maioria qualificada, ou o n.º 3 do artigo 31.º do Tratado da União Europeia, relativo à adopção de decisões no 
âmbito da PESC por maioria qualificada. 
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2.4.3. “O Conselho Europeu define as orientações estratégicas da programação 
legislativa e operacional no espaço de liberdade, segurança e justiça” (por 
consenso) (art. 68.º do TFUE).

Contrariamente ao que se verifica em relação à política externa comum, não é 
estabelecida uma relação estreita entre os trabalhos do Conselho Europeu e os do 
Conselho.

2.4.4. O Conselho Europeu pode suspender o processo legislativo no âmbito de um 
travão de emergência (emergency brake) relativo à segurança social (art. 48.º do 
TFUE) e no âmbito da cooperação judiciária em matéria penal (arts. 82.º e 83.º do 
TFUE).

Em caso de desacordo no seio do Conselho Europeu, o processo fica suspenso de 
facto. Pode lamentar-se esta derrogação ao princípio segundo o qual o Conselho 
Europeu não tem poder legislativo.

No caso dos artigos 82.º e 83.º do TFUE, é possível, em matéria de JAI, encetar 
uma cooperação reforçada com um processo simplificado1. 

2.4.5. O Conselho Europeu decide por maioria qualificada da: 

– Eleição do seu Presidente (n.º 5 do art. 16.º TUE)
– Proposta do Presidente da Comissão ao Parlamento (n.º 7 do art. 17.º do TUE)
– Nomeação da Comissão após aprovação pelo Parlamento da lista dos 

comissários propostos pelo Conselho Europeu de acordo com o Presidente 
(eleito pelo Parlamento) da Comissão (n.º 7 do art. 17.º do TUE)

– Nomeação do Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança, de acordo com o Presidente da Comissão. Esta 
nomeação é aprovada pelo Parlamento no âmbito da aprovação da lista dos 
comissários propostos (n.º 1 do art. 18.º do TUE)

– Nomeação dos membros da Comissão Executiva do Banco Central Europeu 
(n.º 2 do artigo 283.º do TFUE).

2.4.6. O Conselho Europeu adopta o seu regulamento interno por maioria simples (n.º 3 
do artigo 235.º do TFUE).

É conveniente que este regulamento fixe igualmente as modalidades da relação 
entre o Conselho Europeu e o Parlamento, nomeadamente as modalidades da 
participação do Presidente do Parlamento nas reuniões do Conselho Europeu.

2.5. A presidência

2.5.1. O Conselho Europeu elege o seu Presidente por maioria qualificada, por um 

                                               
1 O mesmo se passa no âmbito do artigo 86.º no que se refere ao alargamento das competências da futura 
Procuradoria Europeia. Contudo, neste caso, a intervenção do Conselho Europeu funciona mais como catalisador 
do que como “emergency brake”. 
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mandato de dois anos e meio, renovável uma vez.

A duração total (possível) do mandato do Presidente deve coincidir com a do 
mandato do Parlamento Europeu e da Comissão. Seria importante (dada a 
inevitável ligação política entre as diferentes funções) que o início do mandato 
também coincidisse.

O Presidente do Conselho Europeu não pode exercer qualquer mandato nacional. 
Em contrapartida, o Tratado não exclui a possibilidade de este exercer outro 
mandato europeu. Com esta disposição, a Convenção pretendeu, explicitamente, 
deixar em aberto a possibilidade de a função de Presidente do Conselho Europeu 
ser exercida pelo Presidente da Comissão. Em contrapartida, o Tratado não 
considerou a sugestão apresentada durante a Convenção no sentido de reservar a 
presidência do Conselho Europeu a um primeiro-ministro que tenha participado 
pelo menos durante dois anos nos trabalhos do Conselho Europeu. A base de 
recrutamento de candidatos à Presidência do Conselho Europeu é, portanto, muito 
ampla. 

2.5.2. A principal missão do Presidente do Conselho Europeu consiste em presidir aos 
trabalhos do Conselho Europeu e dinamizar esses trabalhos, em assegurar a sua 
preparação e continuidade e em facilitar a coesão e o consenso no âmbito do 
Conselho Europeu (n.º 6 do artigo 15.º do TUE).

Conforme estipulado no Tratado, o Presidente tem a missão de presidir ao 
Conselho Europeu. Não é, como gostariam alguns, o Presidente da União. Aliás, o 
facto de ser eleito unicamente pelo Conselho Europeu não lhe confere a 
legitimidade democrática exigível a uma presidência da União.

As suas funções são também claramente distintas das da presidência do Conselho.

A preparação e o acompanhamento do Conselho Europeu irão exigir a 
organização de contactos regulares do Presidente do Conselho Europeu com o 
Presidente da Comissão e o Presidente do Conselho dos Assuntos Gerais. Será 
ainda necessário associar a estes contactos o Alto Representante, pelo que se 
afigura conveniente a sua estruturação.

2.5.3. O Presidente do Conselho Europeu apresenta um relatório ao Parlamento Europeu 
após cada reunião do Conselho Europeu (n.º 6 do artigo 15.º do TUE).

Esta disposição confirma a tradição. Contudo, o Parlamento deve estar atento ao 
facto de a Presidência do Conselho Europeu ser diferente da Presidência do 
Conselho. Os trabalhos do Conselho, que, juntamente com o Parlamento, é 
co-legislador, são, no mínimo, tão importantes para o Parlamento como os do 
Conselho Europeu. Mesmo que o Tratado não o preveja explicitamente, é 
conveniente convidar a presidência do Conselho, na pessoa do Primeiro-Ministro, 
a apresentar ao Parlamento Europeu o seu programa no início do seu mandato e a 
avaliar a presidência no final do mandato.
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2.5.4. “O Presidente do Conselho Europeu assegura, ao seu nível e nessa qualidade, a 
representação externa da União nas matérias do âmbito da política externa e de 
segurança comum, sem prejuízo das atribuições do Alto Representante” (n.º 6 do 
art. 15.º do TUE).

Esta disposição confirma, num contexto diferente, a prática actual. Com efeito, o 
Primeiro-Ministro do Estado-Membro que assegura a presidência do Conselho 
exerce actualmente essa representação, assistido pelo seu Ministro dos Negócios 
Estrangeiros. Importa sublinhar que, futuramente, nenhum deles desempenhará
qualquer papel no domínio da representação externa.

A representação externa assumida pelo Presidente do Conselho Europeu limita-se 
à política externa e de segurança comum. A Comissão assegura a representação 
nos demais domínios de acção externa da União (ligados às competências 
comunitárias). 

A fim de evitar mal-entendidos, ou mesmo conflitos de competências, é 
conveniente precisar, no âmbito da política externa e de segurança comum, o que 
deve entender-se pela “representação” “ao seu nível e nessa qualidade” que deve 
ser assegurada pelo Presidente do Conselho Europeu, sem prejuízo das atribuições 
do Alto Representante, a quem o n.º 2 do artigo 27.º confere amplas competências 
de representação.

2.5.5. Importa sublinhar que o Primeiro-Ministro do Estado-Membro que assume a 
presidência do Conselho não desempenha, nos termos do Tratado, qualquer papel 
específico no seio do Conselho Europeu, enquanto anteriormente a sua principal 
tarefa consistia, precisamente, em assegurar a presidência do Conselho Europeu.
Há quem sugira que, para colmatar esta lacuna, se deve confiar-lhe a presidência 
do Conselho dos Assuntos Gerais, a que o Tratado confere um papel importante 
na preparação e no acompanhamento do Conselho Europeu. Essa função permitia 
ao Primeiro-Ministro do país que exerce a presidência do Conselho preparar as 
reuniões do Conselho Europeu e o respectivo seguimento, em concertação com o 
Presidente do Conselho Europeu e o Presidente da Comissão.

2.5.6. O Presidente do Conselho Europeu convoca, após decisão do Conselho Europeu, 
uma Convenção ou uma CIG, com vista à alteração dos tratados (n.º 2 do artigo 
48.º do TUE).

O Tratado não indica que o Presidente do Conselho Europeu tem um papel a 
desempenhar no fórum convocado.

No passado, o Presidente da Convenção foi nomeado pela própria Convenção ou 
pelo Conselho Europeu. O Presidente representou sempre um papel muito 
importante, pelo que é desejável manter uma presidência ad hoc.

A CIG é actualmente presidida pela presidência do Conselho, que preside
igualmente ao Conselho Europeu. O Tratado é omisso, mas nada impede o 
Conselho Europeu de convidar o Presidente do Conselho Europeu a presidir à 
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CIG. Da mesma maneira, não é incompatível com o novo Tratado que a 
presidência do Conselho continue a presidir à CIG.

Recomendação

O Parlamento pode propor ao Conselho Europeu que formalize, num acordo 
interinstitucional, o papel do Parlamento Europeu numa CIG. Deve, todavia, 
certificar-se de que esse papel não lhe reserva um nível de participação inferior 
ao alcançado pelo Parlamento Europeu na última CIG.

3. O Conselho (art. 16.º TUE)

3.1. O Conselho exerce, juntamente com o Parlamento Europeu, a função legislativa e a 
função orçamental.

O Tratado atribui explicitamente ao Conselho o papel de câmara legislativa, a título 
idêntico ao do Parlamento Europeu, o que constitui a consequência lógica da 
generalização da co-decisão. 

Por outro lado, a consequência lógica desta nova situação será a de o Parlamento passar a 
ter as mesmas prerrogativas que o Conselho em relação aos trabalhos quer do Parlamento 
Europeu quer da Comissão; pensemos, nomeadamente, na participação em determinados 
grupos de trabalho e no acesso a determinados documentos.

Na mesma lógica, o Tratado estipula que são públicas as reuniões do Conselho em que 
este delibere e vote sobre um projecto de acto legislativo.

3.2. O Conselho delibera, em princípio, por maioria qualificada, salvo disposição em 
contrário do Tratado.

O Tratado tem diversas cláusulas-ponte que autorizam o Conselho Europeu (por 
unanimidade) a permitir que o Conselho passe, em determinados domínios, da 
unanimidade para a maioria qualificada e do processo legislativo especial para o processo 
legislativo ordinário. Ainda que as cláusulas-ponte tenham sido pouco ou nada aplicadas, 
a sua existência aponta o sentido da evolução pretendida pelos Estados-Membros no seio 
da CIG.

3.3. O Conselho reúne-se em diferentes formações, cuja lista é adoptada pelo próprio 
Conselho. 

Não obstante, o Tratado refere duas dessas formações: o Conselho dos Assuntos Gerais e 
o Conselho dos Negócios Estrangeiros (n.º 6 do art. 16.º do TUE). Esta menção não surge 
por acaso. O Tratado pretendeu sublinhar que estas duas formações desempenham um 
papel central no funcionamento do Conselho. O Tratado confere a cada uma das 
formações uma missão específica.
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Actualmente, o Conselho dos Assuntos Gerais e o Conselho dos Negócios Estrangeiros 
são compostos pelos ministros dos Negócios Estrangeiros. Desde a introdução da política 
externa comum pelo Tratado de Maastricht, a actividade do Conselho dos Assuntos 
Gerais marginalizou o Conselho dos Negócios Estrangeiros. A Convenção quis salientar 
o papel crucial do Conselho dos Assuntos Gerais na nova constelação institucional.

3.3.1. A missão do Conselho dos Assuntos Gerais é essencial no novo equilíbrio 
institucional, executando uma tripla tarefa:

– Assegurar a coerência e a continuidade dos trabalhos das diferentes formações 
do Conselho

– Coordenar os trabalhos do Conselho com os da Comissão e do Parlamento 
Europeu.

– Preparar as reuniões do Conselho Europeu e assegurar o seu seguimento, em 
articulação com os Presidentes respectivamente do Conselho Europeu e da 
Comissão.

Além disso, o Conselho dos Assuntos Gerais tem também dossiês próprios: 
questões institucionais e dossiês horizontais relacionados com diversas políticas, 
como o alargamento, por exemplo.

Poder-se-ia ainda considerar a possibilidade de encarregar o Conselho dos 
Assuntos Gerais da aprovação do orçamento e das perspectivas financeiras 
plurianuais.

Na realidade, o Conselho dos Assuntos Gerais deve ser o equivalente do Coreper 
no plano político. Deve, no quadro da sua função de coordenação, tomar decisões 
em relação aos pontos em discussão, que, presentemente, por culpa do Conselho 
dos Assuntos Gerais são demasiado facilmente remetidos para o Conselho 
Europeu.

3.3.2. O Conselho dos Negócios Estrangeiros está encarregado de toda a acção externa 
da União, e não apenas da PESC. 

Contudo, a política de segurança comum levanta um problema concreto. O 
Tratado precisa (artigo 42.º do TUE) que a política comum de segurança e defesa 
faz parte integrante da política externa e de segurança comum, pelo que não se 
afigura adequado criar uma formação específica do Conselho para a segurança e a 
defesa. É preferível, como é o caso actualmente, convidar os ministros da Defesa 
a participar no Conselho dos Negócios Estrangeiros, tanto mais que o Alto 
Representante está encarregado das duas políticas. Aliás, a Declaração n.º 9 (ad
n.º 9 do artigo 16.º) precisa que a Presidência do Comité Político e de Segurança é 
assegurada por um representante do Alto Representante.

3.3.3. Na medida em que o Conselho dos Assuntos Gerais e o Conselho dos Negócios 
Estrangeiros têm missões muito distintas, é conveniente diferenciar a sua 
composição. Se é evidente que os ministros dos Negócios Estrangeiros devem 
fazer parte do Conselho dos Negócios Estrangeiros, já é menos evitar que sejam 
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igualmente membros do Conselho dos Assuntos Gerais, como é (por razões 
históricas) actualmente o caso. A actividade do Conselho dos Negócios 
Estrangeiros adquiriram um tão amplitude que não é realista acumular os dois 
Conselhos. É de esperar que os governos dos Estados-Membros extraiam as 
consequências desta situação.

O próprio Primeiro-Ministro poderá igualmente ter um papel a desempenhar no 
Conselho dos Assuntos Gerais, nomeadamente na preparação do Conselho 
Europeu quando o seu país exerce a Presidência do Conselho. Dessa forma poderá 
– a título idêntico ao do Presidente da Comissão – cooperar na preparação e 
continuidade dos trabalhos do Conselho Europeu.

3.4. A presidência das formações do Conselho (com excepção do Conselho dos Negócios 
Estrangeiros) é assegurada pelos representantes dos Estados-Membros no Conselho, com 
base num sistema de rotação igualitária.

À primeira vista, o Tratado de Lisboa confirma a situação existente. Todavia, o projecto 
de decisão do Conselho Europeu relativa à aplicação de determinados artigos do Tratado, 
nomeadamente a Declaração n.º 9 (ad n.º 9 do artigo 16.º), contém uma especificação
importante: a Presidência é assegurada por grupos pré-determinados de três 
Estados-Membros. Contrariamente à tróica actual, em que, de seis em seis meses, se 
verifica a saída de um Estado-Membro e a entrada de outro, o Tratado prevê um grupo 
estável durante um período de 18 meses.

Naturalmente, a decisão do Conselho Europeu precisa que a composição dos grupos terá 
em conta a sua diversidade e o equilíbrio geográfico e demográfico. 

A tróica poderá elaborar em concertação com a Comissão e o Parlamento, no quadro da 
programação plurianual, um programa para um período de 18 meses, o que asseguraria 
uma maior continuidade dos trabalhos (cf. ponto E infra).

Recomendação

O Parlamento deve convidar os primeiros-ministros dos países que compõem a 
tróica a apresentar o seu programa de 18 meses. Durante os 18 meses, o 
Primeiro-Ministro do país que exerce a presidência apresentará ao Parlamento 
Europeu, no início e no final da mesma, a acção da respectiva presidência.

3.5. O novo protocolo consagra a existência do Eurogrupo, dotado de uma presidência estável 
durante dois anos e meio.

A presidência é eleita pelo grupo. A presidência do Eurogrupo deve prioritariamente 
velar pela informação e pela coordenação com o Conselho ECOFIN, devendo ser 
convidada para o Conselho Europeu sempre que este se ocupar da política económica e 
monetária.
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Embora utilize a expressão “disposições específicas para um diálogo reforçado”, este 
protocolo poderá constituir um modelo no âmbito da cooperação reforçada. O mesmo se 
aplica às disposições específicas para os Estados-Membros cuja moeda seja o euro. As 
“disposições específicas para os Estados-Membros cuja moeda seja o euro” estão 
reunidas no Capítulo 4 do Título VIII (TFUE): “A Política Económica e Monetária”.

Importa notar que estas disposições permitem ao Eurogrupo adoptar “as medidas 
adequadas para assegurar uma representação unificada nas instituições e conferências 
financeiras internacionais” (n.º 2 do artigo 138.º do TFUE).

4. A Comissão (art. 17.º TUE)

4.1. O Tratado da União Europeia (art. 17.º do TUE) confirma, explicitando-as mais do que o 
Tratado em vigor, a missão e as tarefas da Comissão. O Tratado confirma e explicita a 
prática, tal como evoluiu.

É muito importante que o Tratado confie explicitamente à Comissão a tarefa de iniciar a 
programação anual e plurianual da União e sugira que esta seja objecto de acordos 
interinstitucionais. Dado o alargamento das competências comunitárias, nomeadamente 
em matéria de JAI, é crucial que a nova Comissão elabore, imediatamente após a sua 
nomeação, um programa de legislatura (cf. ponto E)

O Tratado confia ainda à Comissão atribuições de representação nos domínios da sua 
competência. É, pois, para além do Presidente do Conselho Europeu e do Alto 
Representante, a terceira instância a representar a União, o que requer, naturalmente, 
coordenação.

O n.º 2 do artigo 17.º do TUE confirma o direito de iniciativa da Comissão no plano 
legislativo, que mantém o seu quase monopólio praticamente nos termos actuais.

4.2. A principal nova disposição do Tratado de Lisboa relativa à Comissão diz respeito à sua 
composição. A partir de 1 de Novembro de 2014, a Comissão deverá compreender um 
número de membros correspondente a 2/3 do número de Estados-Membros.

Desde a CIG de 2004 que o Parlamento Europeu considera que a redução do número de 
Comissários é uma reforma essencial, lamentando mesmo que só seja aplicável a partir de 
2014. 

Com efeito, o Parlamento Europeu considerou que a redução do número de membros da 
Comissão era necessária para salvaguardar o carácter colegial da Comissão.

Todavia, o Conselho Europeu de Dezembro de 2008, embora recordasse que os Tratados 
em vigor exigiam a redução do número de membros da Comissão a partir de 2009, 
estabeleceu que, se o Tratado de Lisboa entrar em vigor, seja tomada uma decisão, nos 
termos dos procedimentos legais pertinentes, no sentido de a Comissão poder continuar a 
ser composta por um nacional de cada Estado-Membro.

Assim, as conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2008 recordam claramente 
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que, se o Tratado de Lisboa não for ratificado, o artigo 213.º do Tratado de Nice 
manter-se-á em vigor.

4.3. O Tratado de Lisboa reforça o papel do Presidente da Comissão, que, de Tratado em 
Tratado, evoluiu de um “primus inter pares” para um verdadeiro “presidente” do colégio. O 
acordo alcançado no Conselho Europeu de Dezembro de 2008 no tocante à manutenção de
um Comissário por Estado-Membro contribuirá para reforçar mais ainda o papel do 
Presidente. Assim, o Tratado sublinha que é o Presidente que decide da organização interna 
da Comissão. O Presidente deve aprovar a nomeação do Alto Representante. Os comissários 
devem demitir-se a seu pedido. O Tratado de Lisboa reforça a sua legitimidade através da sua 
eleição pelo Parlamento Europeu e devido ao facto de o Conselho Europeu, antes de nomear o 
seu candidato, ser obrigado a ter em conta os resultados das eleições para o Parlamento 
Europeu. O Presidente da Comissão poderá, portanto, invocar a sua verdadeira legitimidade 
democrática. Há quem considere que os partidos políticos podem reforçar ainda mais essa 
legitimidade, apresentando o seu candidato a presidente durante a campanha eleitoral para a 
eleição do Parlamento Europeu. 

Conclusão

No seguimento do Tratado de Lisboa, as instituições políticas da União deverão alcançar um 
novo equilíbrio interinstitucional.

O Tratado confirma e sublinha o facto de a União funcionar segundo os princípios de um 
regime parlamentar.

O Parlamento Europeu participará plenamente nos trabalhos legislativos, graças à 
generalização do processo de co-decisão. Os seus poderes legislativos tornar-se-ão extensivos 
às matérias JAI. O Parlamento Europeu terá plena competência orçamental, pelo menos no 
que respeita às despesas. Será ainda implicado na acção externa da União.

O Conselho Europeu tornar-se-á uma instituição, que deverá encontrar o seu lugar no 
equilíbrio institucional com as instituições existentes, tanto mais que não participará nos 
trabalhos legislativos, que serão da competência exclusiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho, sob proposta da Comissão. O Conselho Europeu desempenhará um importante 
papel impulsionador e definirá os interesses e o objectivo estratégico da acção externa da 
União.

A título idêntico ao do Parlamento Europeu, o Conselho será uma câmara legislativa; na 
realidade, possuirá poderes legislativos um pouco mais alargados do que o Parlamento 
Europeu, nomeadamente em matéria orçamental e desempenhará um papel essencial no 
domínio da PESC. Importa igualmente sublinhar o papel crucial de coordenação do Conselho 
dos Assuntos gerais.

Embora os objectivos fossem os de tornar mais estável e de simplificar a Presidência do 
Conselho, o Tratado produz uma maior complexidade, que será necessário gerir. De futuro, 
haverá três presidências estáveis (Conselho Europeu, Conselho dos Negócios Estrangeiros e 
Comissão), a que se vêm juntar a presidência do Eurogrupo e uma tróica presidencial rotativa 
no Conselho. A relação e o entendimento entre os responsáveis por estas funções são 
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determinantes para o bom funcionamento da União. É desejável que a sua relação seja mais 
ou menos estruturada.

C. RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS

1. Para a boa organização das relações entre as diversas instituições da União, é importante 
que o Tratado (artigo 295.º do TFUE) estabeleça uma base jurídica para a conclusão de 
acordos interinstitucionais. O Tratado estipula que esses acordos podem mesmo revestir-se de 
carácter vinculativo.

2. A programação plurianual e anual dos trabalhos legislativos e orçamentais é essencial 
para o bom funcionamento interinstitucional. O Tratado encarrega explicitamente a Comissão 
de iniciar a programação anual e plurianual, sugerindo que esta seja objecto de um acordo 
interinstitucional. O presente relatório sugere (cf. ponto E) a conclusão de um acordo-quadro 
entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento, conforme previsto no n.º 1 do artigo 17.º do 
TUE. 

3. O Tratado da União Europeia define a missão do Parlamento Europeu (artigo 14.º) e do 
Conselho (artigo 16.º) quase nos mesmos termos, sublinhando assim o “bicameralismo” do 
sistema parlamentar da União. Em consequência, é conveniente alinhar as disposições 
relativas, nomeadamente, ao acesso à informação e à participação nos grupos de trabalho.

4. O facto de o Conselho Europeu se tornar uma instituição distinta altera a relações 
interinstitucionais, nomeadamente no que respeita ao Conselho. Com efeito, as relações com o 
Conselho eram fortemente influenciadas pelo facto de o Conselho Europeu e o Conselho 
terem uma mesma presidência. O Tratado de Lisboa vem instaurar uma presidência distinta 
para cada instituição. 

4.1. A presidência do Conselho Europeu é eleita pelo próprio Conselho Europeu, por maioria 
qualificada, por um mandato de dois anos e meio, renovável uma vez. O Presidente do 
Conselho Europeu “assegura a preparação e continuidade dos trabalhos do Conselho 
Europeu, em cooperação com o Presidente da Comissão e com base nos trabalhos do 
Conselho dos Assuntos Gerais”.

4.2. O Tratado da União Europeia reorganiza a presidência do Conselho.

4.2.1. Nos termos do artigo 1.º do projecto de decisão do Conselho Europeu (Declaração 
n.º 9), a Presidência do Conselho, com excepção da formação de Negócios 
Estrangeiros, é assegurada por grupos pré-determinados de três Estados-Membros 
(tróica) durante um período de 18 meses. Cada membro do grupo preside 
sucessivamente, durante seis meses, a todas as formações do Conselho (com 
excepção da formação de Negócios Estrangeiros) e do Coreper.

A tróica é um novo elemento que pode contribuir para uma maior continuidade no 
trabalho legislativo.

4.2.2. O Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros preside ao 
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Conselho dos Negócios Estrangeiros.

Conclusão: o Conselho Europeu, a Comissão e o Conselho dos Assuntos Gerais têm uma 
presidência estável durante toda a legislatura. O Conselho tem uma presidência rotativa. 

5. Há um risco de a presidência rotativa do Conselho se vir a encontrar numa posição de 
fragilidade face a três presidências estáveis. Embora não fosse essa a intenção do Tratado, tal 
pode ser efectivamente a sua consequência. Acresce que o enfraquecimento da Presidência 
pode acarretar o enfraquecimento do Conselho. O papel da Presidência do Conselho é 
importante tanto na coordenação dos trabalhos do Conselho como na cooperação e na 
co-decisão com o Parlamento, e na preparação do Conselho Europeu. No momento em que a 
co-decisão é generalizada, o Parlamento tem todo o interesse em que o Conselho esteja bem 
organizado. 

6. O Tratado sublinha o papel crucial do Conselho dos Assuntos Gerais e da sua presidência 
na coordenação dos trabalhos do Conselho. O Conselho dos Assuntos Gerais desempenha um 
papel determinante, tanto para a coordenação interna do Conselho como para a sua relação 
com as outras instituições. É o equivalente político do Coreper. Deve ainda recuperar o papel 
de instância de solução de conflitos no seio do Conselho, evitando o hábito instituído de 
submeter ao Conselho muitos desses conflitos, que vão sobrecarregar, inutilmente, a sua 
agenda.

O Tratado sublinha igualmente o papel do Conselho dos Assuntos Gerais nas relações do 
Conselho com as outras instituições e, principalmente, na preparação e no seguimento do 
Conselho Europeu.

Nestes últimos anos, o Conselho dos Assuntos Gerais, que tem a mesma composição que o 
Conselho dos Negócios Estrangeiros, foi marginalizado pela grande amplitude adquirida pelos 
trabalhos do Conselho dos Negócios Estrangeiros. Resta esperar que os governos dos Estados-
Membros compreendam que a revalorização do papel do Conselho dos Assuntos Gerais passa 
por uma composição diferente da do Conselho Negócios Estrangeiros.

O Parlamento deve convidar todas as presidências do Conselho a apresentar e avaliar o seu 
programa em assembleia plenária. Os contactos da Presidência com as comissões 
parlamentares devem igualmente ser mantidos e mesmo intensificados. O Conselho é, com a 
Comissão, o parceiro do Parlamento na co-decisão.

7. A Declaração n.º 6 insiste na necessidade de respeitar, na escolha das pessoas para as 
presidências estáveis, “a diversidade geográfica e demográfica da União e dos 
Estados-Membros. Ainda que a declaração não o refira, será igualmente necessário ter em 
conta o equilíbrio político e o equilíbrio homem-mulher. O ponto D infra sugere um 
calendário e um procedimento para optimizar esse equilíbrio.

Recomendação

1. O Tratado fornece uma base “constitucional” para os acordos interinstitucionais 
que constituem, desde logo, a base jurídica dos acordos entre as instituições. É 
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conveniente negociar, em aplicação do Tratado, uma série de acordos-quadro 
subjacentes às relações entre as instituições.

2. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão devem chegar a acordo sobre a 
organização da programação plurianual (a legislatura parlamentar) e anual, bem 
como sobre o calendário das nomeações no início da legislatura (ver pontos D e 
E).

3. Enquanto co-legislador com o Conselho, o Parlamento deve ter os mesmos 
direitos, nomeadamente no que respeita ao acesso a determinados documentos e à 
participação em determinados grupos de trabalho.

4. O Parlamento Europeu considera que o Secretariado do Conselho, que, nos termos 
do Tratado, assegura o secretariado do Conselho Europeu, deve ter um serviço 
específico para assistir o Conselho Europeu. Além disso, é indicado prever, no 
orçamento do Conselho Europeu, o financiamento de um gabinete ao serviço do 
Presidente do Conselho Europeu, similar ao gabinete do Presidente do Parlamento 
Europeu.

5. O regulamento interno do Conselho Europeu deve definir as modalidades das 
relações do Conselho Europeu com o Parlamento, incluindo as modalidades da 
participação do Presidente do Parlamento nas reuniões do Conselho Europeu. O 
Presidente do Conselho Europeu e o Presidente do Parlamento Europeu 
concertar-se-ão para esse efeito.

6. O Regimento do Parlamento Europeu deve prever que o Primeiro-Ministro do 
Estado-Membro que preside ao Conselho apresente, no início do mandato, o 
programa da presidência ao Parlamento Europeu e avalie o seu resultado no final 
do mandato. A tróica presidencial apresenta igualmente o seu programa para os 
próximos 18 meses.

7. Os contactos entre a Presidência do Conselho e as comissões parlamentares devem 
ser reforçados.

8. O Parlamento Europeu sublinha o papel capital desempenhado, por força do 
Tratado, pelo Conselho dos Assuntos Gerais e pela sua Presidência no novo 
equilíbrio entre as instituições. É o equivalente político do Coreper. O seu papel é 
determinante, tanto para a coordenação interna dos trabalhos do Conselho como 
para a coordenação com as outras instituições.

Futuramente, o Conselho dos Assuntos Gerais deverá desempenhar um papel 
crucial de coordenação da actividade das diferentes formações do Conselho e 
resolver eventuais conflitos que surjam ao nível destas formações, que devem 
deixar de ser sistematicamente submetidos ao Conselho Europeu. O Parlamento 
Europeu sublinha a importância da participação dos Primeiros-Ministros, 
sobretudo quando o respectivo país ocupa a presidência semestral do Conselho.

O Parlamento Europeu insiste no facto de que, em conformidade com o Tratado, o 
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Conselho dos Assuntos Gerais deve ser uma formação distinta do Conselho dos 
Negócios Estrangeiros. Trata-se de dois Conselhos-chave, que têm missões muito
diferentes e presidências diferentes, a que deve corresponder uma composição 
distinta. A participação simultânea nos dois Conselhos deixa de ser viável na nova 
constelação institucional, uma vez que a participação num será sempre em 
detrimento da participação no outro. O Parlamento insiste junto dos Estados-
Membros para que estes tomem consciência da necessidade de revalorizar o 
Conselho dos Assuntos Gerais e para que tomem as medidas necessárias para o 
efeito. 

9. O Parlamento sublinha o importante papel da Comissão enquanto detentora do 
direito de iniciativa em relação à programação plurianual e anual, tanto no plano 
legislativo, como no plano financeiro e orçamental.

O Parlamento sublinha a importância da concertação regular e estruturada entre o 
Parlamento, o Conselho (dos Assuntos Gerais) e a Comissão para a organização 
dos trabalhos legislativos e orçamentais.

D. (PRIMEIRAS) NOMEAÇÕES

1. A Declaração n.º 6 especifica que “na escolha das pessoas chamadas a ocupar as funções 
de Presidente do Conselho Europeu, de Presidente da Comissão e de Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, deverá ter-se na devida conta 
a necessidade de respeitar a diversidade geográfica e demográfica da União e dos 
Estados-Membros”. Pode acrescentar-se: “e a diversidade política e o equilíbrio 
homem-mulher”.

Dado que o artigo 18.º (TUE) estipula que a candidatura à presidência da Comissão é proposta 
pelo Conselho Europeu “tendo em conta as eleições para o Parlamento Europeu”, afigura-se 
conveniente só iniciar o processo de nomeação após as eleições do Parlamento Europeu, a fim 
de dispor de todos os dados necessários para o equilíbrio pretendido na Declaração n.º 6.

A eleição do Presidente da Comissão (em Julho), seria imediatamente seguida da nomeação 
da Comissão, incluindo o Alto Representante - Vice-Presidente da Comissão (Outubro). O 
ciclo encerraria com a eleição do Presidente do Conselho Europeu (Novembro). 

Esta ordem tem a vantagem de ser conhecido desde o início do processo o resultado das 
eleições para o Parlamento Europeu. Por outro lado, o Presidente do Conselho cessante (cuja 
nomeação não é renovável se se tratar do segundo mandato) é a pessoa mais bem colocada 
para organizar as concertações necessárias entre o Parlamento e o Conselho Europeu antes da 
apresentação das candidaturas à presidência da Comissão, a Alto Representante e a membro 
da Comissão. Graças a esta cronologia, é o Presidente cessante do Conselho Europeu a 
realizar as consultas com o Parlamento antes de o Conselho Europeu tomar uma decisão sobre 
a apresentação de um candidato que será submetido ao voto do Parlamento Europeu.

O calendário resultante da recomendação supra seria o seguinte:
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Primeira semana de Junho: eleição do Parlamento Europeu

– semanas 1 e 2: constituição dos grupos políticos
– semana 3: o Presidente do Conselho Europeu consulta os presidentes dos 

grupos políticos sobre a presidência da Comissão
– semanas 4 e 5: apresentação pelo Conselho Europeu, deliberando por 

maioria qualificada, do candidato à presidência da Comissão

Meados de Julho: eleição do Presidente da Comissão pelo Parlamento Europeu, 
precedida de audição.

– Julho – Agosto – Setembro: apresentação, pelo Presidente eleito da 
Comissão, da lista de comissários, para aprovação pelo Conselho 
Europeu. Proposta do Alto Represente pelo Conselho Europeu, com a 
aprovação do Presidente da Comissão.

– Antes de meados de Outubro: aprovação da composição da Comissão 
pelo Parlamento Europeu, incluindo o Presidente e o Alto Representante.

Meados de Outubro: nomeação da Comissão pelo Conselho Europeu

Novembro: eleição do novo Presidente do Conselho Europeu.

Recorde-se que o Parlamento Europeu defendeu numa resolução1 que a data das eleições 
fosse antecipada um mês, para meados de Maio, no intuito de facilitar o processo sugerido 
supra. Com efeito, dispor-se-ia assim de mais tempo para realizar as consultas preparatórias 
da eleição do Presidente da Comissão. 

Recomendação

É conveniente que o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu concluam um 
acordo relativo ao calendário e ao procedimento das nomeações. O Parlamento 
Europeu pode sugerir que a eleição do Parlamento Europeu constitua o ponto de 
partida, conforme proposto supra.

2. O artigo 17.º do TUE prevê a eleição do Presidente da Comissão pelo Parlamento 
Europeu. A sua candidatura é proposta pelo Conselho Europeu, “tendo em conta as eleições 
para o Parlamento Europeu e depois de proceder às consultas adequadas”. A justo título, o 
Tratado não refere uma consulta formal do Parlamento. Contudo, a Declaração n.º 11 indica 
claramente que o Parlamento Europeu está envolvido no processo: “o Parlamento Europeu e o
Conselho Europeu são conjuntamente responsáveis pelo bom desenrolar do processo 
conducente à eleição do Presidente da Comissão Europeia. Por conseguinte, os representantes 

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu sobre como o Parlamento Europeu aprova a Comissão Europeia, ponto 3, 
votada em 11.12.2005 com base no relatório de Andrew Duff.
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do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu procederão, antes da decisão do Conselho 
Europeu, às consultas necessárias no quadro que se considere mais adequado. Em 
conformidade com o primeiro parágrafo do n.º 7 do artigo 17.º, essas consultas incidirão sobre 
o perfil dos candidatos às funções de Presidente da Comissão, tendo em conta as eleições para 
o Parlamento Europeu. As modalidades das consultas poderão ser definidas, em tempo útil, de 
comum acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu”. 

O Parlamento Europeu e o Conselho Europeu podem acordar no procedimento seguinte: o 
Conselho Europeu reunir-se-á com o Presidente cessante do Parlamento Europeu e, 
separadamente, com cada um dos presidentes dos grupos políticos (acompanhados ou não do 
presidentes dos partidos de ou de uma delegação restrita). Esta consulta decorrerá na terceira 
semana seguinte às eleições, o que permite que os grupos organizem as primeira e segunda 
semanas. O Conselho Europeu poderá mandatar o seu Presidente para realizar estas consultas 
e apresentar o correspondente relatório ao Conselho Europeu. Este procedimento evita uma 
tomada de posição formal do Parlamento Europeu, que seria contrária ao Tratado, mas 
permite que o Conselho Europeu seja plenamente informado da posição dos grupos políticos 
no Parlamento.

Este procedimento deverá desenrolar-se em muito pouco tempo. É evidente que se as eleições 
para o Parlamento Europeu tivessem lugar em meados de Maio, como é desejo do Parlamento 
Europeu, em vez de em meados de Junho, como acontece actualmente, haveria mais tempo 
para este procedimento.

Recomendação

São propostas as seguintes modalidades para as “consultas adequadas” (n.º 7 do art. 
17.º do TUE) após as eleições, com vista à apresentação pelo Conselho Europeu de 
um candidato à presidência da Comissão: conceder ao Parlamento duas semanas, 
após as eleições do Parlamento, para constituir grupos políticos. Na terceira semana, 
o (Presidente do) Conselho Europeu consulta, separadamente, o Presidente cessante 
do Parlamento Europeu e cada um dos presidentes dos grupos políticos 
(acompanhados ou não dos presidentes dos partidos de ou de uma delegação restrita).

3. Comissão

Recorde-se que, na sequência do relatório Duff1 sobre as directrizes para a aprovação da 
Comissão Europeia, o regulamento do Parlamento Europeu relativo à aprovação da Comissão 
foi alterado2.

4. Primeiras nomeações

É agora claro que, mesmo que o processo de ratificação na Irlanda venha a ser concluído com 

                                               
1 A6-0179/2005: Relatório sobre como o Parlamento Europeu aprova a Comissão Europeia (7 de Junho de 2005, 
Andrew Duff).
2 A6-0198/2008: Relatório sobre a alteração do Regimento do Parlamento no que respeita à aprovação da 
Comissão (29 de Maio de 2008).
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êxito, tal não acontecerá antes das eleições europeias de Junho de 2009. Assim, na melhor das 
hipóteses, a entrada em vigor do Tratado de Lisboa só ocorrerá depois das eleições europeias 
de Junho de 2009 e com o próximo Parlamento já em funções. Coloca-se, portanto, entre 
outras, a questão de saber quais as consequências de tal situação para o próprio Parlamento, 
assim como para a nomeação da próxima Comissão.

As conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2008 sobre o reatamento do processo de 
ratificação naquele país forneceram novas referências, à luz das quais podemos reenquadrar 
esta tradição na perspectiva da provável entrada em vigor do Tratado de Lisboa no final do 
corrente ano ou logo no início de 2010.

4.1. Relativamente ao Parlamento Europeu

Em princípio, este relatório não aborda a composição do Parlamento Europeu. No 
entanto, não será inútil verificar rapidamente se a posição adoptada pelo Parlamento 
Europeu no relatório Lamassoure-Séverin foi respeitada nas conclusões do Conselho 
Europeu de Dezembro de 2008. Recorde-se que o Conselho Europeu de Lisboa tinha 
consagrado, acrescentando-lhe apenas um membro ("(...) setecentos e cinquenta, mais o 
Presidente (...)" 1), a proposta política formulada pelo Parlamento nesse relatório. Como é 
lógico, o Conselho Europeu estabelece que, seja como for, as eleições deverão 
desenrolar-se segundo o sistema definido em Nice (o qual prevê 736 membros, com um 
máximo de 99 para a Alemanha e um mínimo de 5 para Malta). O que significa que, se o 
Tratado entrar em vigor algum tempo depois das eleições, será necessário aumentar o 
número de deputados de alguns Estados-Membros de acordo com a proposta do 
Parlamento Europeu2. Contudo, não poderemos reduzir o número de deputados alemães 
durante o seu mandato. Assim, a única solução razoável é a prevista pelo Conselho 
Europeu, a saber, a de prever provisoriamente (até às eleições de 2014) que o número de 
deputados seja aumentado para 754 (mais 3). O que pode ser feito, por exemplo, 
integrando num protocolo uma norma transitória, cuja ratificação não deverá colocar 
problemas3.

Entretanto, e se o Tratado de Lisboa for aprovado, esses eleitos podem ser convidados a 
tomar lugar como observadores sem direito de voto.

                                               
1 Com um máximo de 96 deputados, e um mínimo de 6, por Estado-Membro, a distribuição dos lugares entre os 
Estados-Membros era feita "de forma degressivamente proporcional".
2 A6-0351/2007: Relatório sobre a composição do Parlamento Europeu (3 de Outubro de 2007, Alain 
Lamassoure - Adrien Severin).
3 Certas declarações públicas de alguns dirigentes europeus, como, por exemplo, o Presidente Sarkozy, referem a 
possibilidade de o fazer na altura da assinatura do tratado relativo à adesão da Croácia. Seria uma possibilidade, 
se esse tratado vier a ser assinado e ratificado a tempo para permitir adaptar a composição do Parlamento 
Europeu numa data próxima da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Contudo, tal adaptação deveria então ser 
feita em simultâneo com a adenda relativa ao número de membros a atribuir à Croácia, o que elevaria o número 
de membros do Parlamento Europeu além dos 754, mesmo durante a legislatura 2009-2014. Poderíamos 
ponderar essa possibilidade, desde que se alcance informalmente um acordo político com o Parlamento Europeu 
(como já aconteceu antes da adopção do Tratado de Lisboa), tendo em conta que, após a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa, caberá ao Parlamento Europeu, por sua iniciativa e com a aprovação do Conselho Europeu, 
decidir a sua composição, e, nomeadamente, decidir uma nova distribuição que permita voltarmos aos 751 
deputados nas eleições de 2014, nos termos dos princípios e do procedimento previstos no Tratado de Lisboa).  
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4.2. Relativamente ao processo de nomeação da Comissão

4.2.1. O Conselho Europeu de Dezembro de 2008 estipula que o processo de nomeação 
da futura Comissão, nomeadamente a designação do seu Presidente, será iniciada 
imediatamente após a eleição do Parlamento Europeu, que terá lugar em Junho de 
2009.

Em princípio, tal significa que o processo de nomeação da futura Comissão será 
iniciado em conformidade com as disposições do Tratado de Nice. Uma vez que a 
decisão do Conselho Europeu de Dezembro de 2008 apenas menciona 
explicitamente a designação do Presidente da Comissão, coloca-se a questão de 
saber se a intenção do Conselho Europeu é a de deixar que o conjunto do processo 
se desenrole segundo as mesmas regras.

Por conseguinte, há que clarificar a questão de saber como gerir o processo de 
nomeação da próxima Comissão, tendo em conta, nomeadamente, o calendário e 
as diferentes implicações das diversas fases do processo em função do Tratado de 
Nice ou do Tratado de Lisboa.

4.2.2. Se o processo de designação da próxima Comissão, nomeadamente no que 
respeita à designação do seu Presidente, for iniciado imediatamente após as 
eleições para o Parlamento Europeu de Junho de 2009, esse processo terá início 
numa altura em que o Tratado de Lisboa ainda não estará ratificado; ora, os 
poderes do Parlamento Europeu no processo de nomeação do Presidente da 
Comissão são largamente reforçados pelo Tratado de Lisboa.

Com efeito, nos termos do Tratado de Nice, o Presidente da Comissão é 
designado pelo Conselho, reunido a nível dos Chefes de Estado ou de Governo, 
após aprovação do Parlamento. O Tratado de Lisboa, pelo seu lado, prevê que o 
Presidente seja eleito pelo Parlamento por proposta do Conselho Europeu, após as 
consultas pertinentes.

Assim, o Parlamento deve estar particularmente atento a que as suas prerrogativas 
não sejam postas em causa e a que não sejamos conduzidos a uma situação em 
que nomearíamos um Presidente "segundo o procedimento de Nice" para ele 
exercer poderes "segundo o Tratado de Lisboa".

Se o Conselho Europeu mantiver a sua decisão de Dezembro de 2008, o 
Parlamento Europeu deve insistir para que os Chefes de Estado ou de Governo 
tenham (informalmente) em conta os novos poderes que o Parlamento Europeu 
adquire, nos termos do Tratado de Lisboa, relativamente à designação do 
Presidente da Comissão. Nomeadamente, devem ser tomados em conta os 
resultados eleitorais, e devem também ser consultadas as principais famílias 
políticas europeias representadas no Parlamento Europeu. Se assim pretende agir 
o Conselho Europeu, terá de prever o tempo necessário para a consulta após a 
eleição do Parlamento Europeu e antes de lhe apresentar uma candidatura para a 
presidência da Comissão. Este procedimento teria toda a vantagem em cumprir 
substancialmente as novas regras do Tratado de Lisboa, sem cometer qualquer 
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ilegalidade relativamente ao Tratado de Nice em vigor1. 

Se o Tratado de Lisboa for ratificado, o Parlamento Europeu poderá então eleger 
formalmente o Presidente da Comissão, de quem terá anteriormente aprovado a 
designação nos termos do procedimento previsto no Tratado de Nice. Tanto mais 
que o Conselho Europeu terá procedido informalmente ao processo de consultas 
previsto no Tratado de Lisboa aquando da designação do candidato após as 
eleições europeias.

4.2.3. A situação é diferente no que respeita à Comissão, na medida em que o Tratado de 
Nice prevê que o número de Comissários seja inferior ao número de países 
membros (o que já não seria o caso após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, 
nos termos da declaração do Conselho Europeu de Dezembro de 2008); além 
disso, o Tratado de Nice não prevê, contrariamente ao Tratado de Lisboa, nenhum 
Vice-Presidente/Alto Representante.

Na hipótese de uma ratificação do Tratado de Lisboa por parte dos Irlandeses por 
ocasião de um novo referendo, não parece evidente nomear a nova Comissão nos 
termos do Tratado de Nice. A Comissão deveria ser formalmente nomeada e 
entrar em funções segundo a configuração e com as competências previstas no 
Tratado de Lisboa, após a entrada em vigor deste. Ou seja, segundo a versão mais 
optimista - que conta com a organização do referendo irlandês o mais tardar em 
Outubro de 2009 -, no início de 2010.

4.2.4. Ora, nos termos do Tratado de Nice2, o mandato da Comissão em exercício 
termina em 31 de Outubro de 2009. A única possibilidade de alterar esta 
disposição exigiria a alteração do direito primário (protocolos, etc.), o que não me 
parece constituir uma prioridade para os 27. Pelo contrário, se não estiver já 
nomeada, nessa data, uma nova Comissão, a presente Comissão deveria manter-se 
em funções, mas os seus poderes teriam muito provavelmente de se manter 
reduzidos à gestão dos assuntos correntes. Podemos prever que tal situação dure 
algumas semanas, ou mesmo um ou dois meses, mas não mais. 

Neste contexto, caberá ao novo Parlamento gerir da melhor forma, em 
concertação com o Conselho Europeu, o processo de nomeação da nova 
Comissão, a fim de permitir que a mesma possa desenrolar-se tendo em conta a 

                                               
1 De facto, não passaria da repetição do cenário de 2004, o qual já correspondia, informalmente, em larga 
medida, àquilo que o Tratado Constitucional, que acabava de ser concluído, preconizava, e que foi, mais tarde, 
confirmado no Tratado de Lisboa. O Conselho Europeu daria provas de vontade política se manifestasse o desejo 
de ter em conta a vontade dos eleitores europeus. Além disso, não podemos esquecer que, embora não preveja 
que o Presidente da Comissão será eleito pelo Parlamento Europeu, o Tratado de Nice estipula já que o candidato 
nomeado pelo Conselho Europeu será aprovado pelo Parlamento Europeu, cuja decisão é não só política, mas 
também juridicamente vinculativa (com uma outra diferença importante: enquanto que o Tratado de Lisboa 
exige a maioria absoluta na sua eleição, para o Tratado de Nice basta a maioria simples). 

2 Conforme alterado pelo acto relativo às condições de adesão à União Europeia da República Checa, da 
República da Estónia, da República de Chipre, da República da Letónia, da República da Lituânia, da República 
da Hungria, da República de Malta, da República da Polónia, da República da Eslovénia e da República da 
Eslováquia e às adaptações do Tratados da União Europeia (alínea c) do artigo 45.º).
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nova configuração e as novas competências da Comissão, assim como os novos 
poderes do Parlamento Europeu previstos no Tratado de Lisboa.

4.2.5. Há também que ponderar a possibilidade de o referendo não ter um resultado 
positivo e de o Tratado de Lisboa não poder entrar em vigor no início de 2010. 
Temos de ter bem presente no espírito que as regras do Tratado de Nice 
continuariam em vigor e que seria então necessário o Conselho Europeu, como 
previsto no Protocolo relativo ao Alargamento da União Europeia, adoptar uma 
decisão estabelecendo o número de membros da próxima Comissão (que tem 
imperativamente de ser inferior ao dos Estados-Membros da União) e os termos 
segundo os quais a rotação paritária prevista nesse mesmo Protocolo seria 
organizada.

Recomendação

O papel político que compete ao Parlamento Europeu na eleição do 
Presidente da Comissão e na nomeação do conjunto desta – incluindo o Alto 
Representante – tem sempre de respeitar, em substância, as disposições 
previstas no Tratado de Lisboa, mesmo que o processo tenha início ao abrigo 
do Tratado de Nice. Para alcançar esses objectivo, deve ser concluído um 
acordo político entre as instituições.

5. No que respeita à Presidência do Conselho Europeu, uma declaração anexa às conclusões 
do Conselho Europeu de Dezembro de 2008 previu as seguintes medidas transitórias: 

Na hipótese de o Tratado de Lisboa entrar em vigor numa data em que a Presidência semestral 
do Conselho já tenha tido início, o Conselho Europeu estabelece que, a título transitório, e a 
fim de ter em conta os trabalhos preparatórios e assegurar a boa continuidade dos trabalhos:

− as autoridades competentes dos Estados-Membros que estejam no exercício da Presidência 
semestral do Conselho nessa data continuarão a presidir a todas as restantes reuniões no 
que respeita ao Conselho e ao Conselho Europeu, assim como às reuniões com os países 
terceiros até ao final do semestre;

− A Presidência semestral do Conselho que se lhe seguir terá a responsabilidade de tomar as 
medidas concretas e necessárias relativas aos aspectos organizacionais e materiais do 
exercício da Presidência do Conselho Europeu e do Conselho dos Negócios Estrangeiros 
durante o seu semestre, nos termos das disposições do Tratado. Relativamente a estas 
questões, será estabelecida uma consulta estreita entre a referida Presidência, o Presidente 
(eleito) do Conselho Europeu e o Alto Representante (designado) da União para os 
Assuntos Externos e a Política de Segurança.

E. RUMO A UMA PROGRAMAÇÃO INTERINSTITUCIONAL DE LEGISLATURA

Até ao presente, assistimos a diversos exercícios, bastante separados, de programação 
estratégica e operacional entre as instituições. Com efeito, a Comissão desenvolve um diálogo 
sobre a programação estratégica e legislativa com o Parlamento Europeu e, paralelamente, 
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com o Conselho. Contudo, os dois ramos do poder legislativo nunca mantiveram um diálogo 
substancial sobre as suas prioridades políticas e sobre a programação operacional das suas 
actividades respectivas. A generalização da co-decisão e as novas disposições do Tratado de 
Lisboa são favoráveis a uma programação interinstitucional.

1. As inovações introduzidas pelo Tratado de Lisboa

As alterações em matéria de programação introduzidas pelo Tratado de Lisboa permitem, se 
houver vontade política, melhorar esta situação.

1.1. No que respeita à Comissão, a instituição que, no essencial, detém o direito de iniciativa 
legislativa, o artigo 17.º prevê que “toma a iniciativa da programação anual e plurianual 
da União com vista à obtenção de acordos interinstitucionais”.

1.2. Quanto ao Conselho Europeu, o artigo 15.º do TUE estabelece que: "1. O Conselho 
Europeu dá à União os impulsos necessários ao seu desenvolvimento e define as 
orientações e prioridades políticas gerais da União. O Conselho Europeu não exerce 
função legislativa.” 

Esta missão geral é completada por uma missão específica no domínio do espaço de 
liberdade, segurança e justiça: nos termos do artigo 68.º do TFUE, “o Conselho Europeu 
define as orientações estratégicas da programação legislativa e operacional no espaço de 
liberdade, segurança e justiça.”

1.3. Relativamente ao Conselho, o artigo 16.º do TUE especifica que este “exerce funções de 
definição das políticas e de coordenação em conformidade com as condições 
estabelecidas nos Tratados”.

A Declaração n.º 9 contém um projecto de decisão do Conselho Europeu relativa ao 
exercício da Presidência do Conselho que prevê, no n.º 2 do artigo 1.º, que: "2. Cada 
membro do grupo preside sucessivamente, durante seis meses, a todas as formações do 
Conselho, com excepção da formação de Negócios Estrangeiros. Os outros membros do 
grupo apoiam a Presidência no exercício de todas as suas responsabilidades, com base 
num programa comum. Os membros da equipa podem acordar entre si outras formas de 
organização.”

O artigo 3.º do mesmo projecto de decisão prevê que “o Conselho dos Assuntos Gerais, 
em cooperação com a Comissão, assegura a coerência e a continuidade dos trabalhos das 
diferentes formações do Conselho no quadro de uma programação plurianual. Os 
Estados-Membros que exercem a Presidência, assistidos pelo Secretariado-Geral do 
Conselho, tomam todas as disposições necessárias à organização e ao bom andamento 
dos trabalhos do Conselho.”

1.4. O Tratado de Lisboa fornece igualmente uma base jurídica para a programação financeira 
plurianual (cf. ponto 3 infra). Ainda que o Tratado não a preveja explicitamente, 
impõe-se uma relação entre a programação política e legislativa.

2. Algumas questões sobre o alcance e o conteúdo da programação
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2.1. Pela sua natureza, a programação é um exercício interinstitucional necessário: se cada 
instituição da União cumprisse uma agenda política completamente autónoma sem se 
concertar com as outras instituições e definisse o seu calendário em função das suas 
prioridades políticas, a articulação entre as instituições seria muito difícil, e tanto a 
coerência das políticas da União como o desenrolar dos procedimentos seriam 
prejudicados. A programação é, pois, uma necessidade prática, uma necessidade de 
coordenar a actividade das diferentes instituições em torno de determinados objectivos 
definidos em comum. Mas a programação não pretende, de forma alguma, pôr em causa 
as competências específicas de cada instituição, nem os processos de decisão 
estabelecidos nos tratados, nomeadamente os prazos previstos nos tratados, que são 
imperativos.

2.2. A formulação do artigo 17.º traduz bem esta situação. A Comissão toma a iniciativa da 
programação, que pode dar origem (não é uma obrigação) a acordos interinstitucionais. 

É de lembrar que os acordos institucionais são, finalmente, formalmente reconhecidos 
pelo artigo 295.º do TFUE: “O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão procedem 
a consultas recíprocas e organizam de comum acordo as formas da sua cooperação. Para 
o efeito, podem, respeitando os Tratados, celebrar acordos interinstitucionais que podem 
revestir-se de carácter vinculativo.”

Da leitura desta disposição, é fácil deduzir que os acordos interinstitucionais podem ou 
não ter carácter vinculativo, em função da vontade expressa pelas partes: é igualmente 
evidente que o princípio segundo o qual os acordos institucionais, mesmo no caso de lhes 
ser reconhecido carácter vinculativo, não podem limitar as competências das instituições 
definidas nos tratados.

2.3. Quanto ao alcance e ao conteúdo da programação, é igualmente possível distinguir entre

a) as iniciativas de programação estratégica com um conteúdo essencialmente político, 
que definem as prioridades e os objectivos políticos da União para um determinado 
período;

b) as iniciativas que visam, essencialmente, um programação operacional das actividades 
(organização do trabalho, definição de calendários, intercâmbio de informações sobre 
o desenrolar dos processos, etc.). O presente relatório concentra-se nas necessidades 
do primeiro tipo de programação, sem ignorar a importância do segundo para a 
realização dos objectivos definidos na programação estratégica.

2.4. A Declaração n.º 9 pode prestar-se a confusão, na medida em que faz referência, no seu 
artigo 3.º, à “programação plurianual”, a propósito do papel do Conselho dos Assuntos 
Gerais, e, no n.º 2 do seu artigo 1.º, a um “programa comum” (para 18 meses) dos grupos 
de três presidências. A interpretação mais óbvia parece ser a de que a programação 
plurianual remete para a iniciada pela Comissão (n.º 1 do artigo 17.º do TUE), enquanto 
os programas comuns das tróicas presidenciais se integram nessa programação plurianual.
Seria útil que o Conselho precisasse a relação entre estes dois tipos de programação.

2.5. Quando se fala de programação, pensa-se, sobretudo, no triângulo 
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Comissão-Parlamento-Conselho. Mas há que ter igualmente em conta os dois outros 
actores: o Conselho Europeu, por um lado, dado o seu papel de impulsionador político, e, 
por outro, o Alto Representante, na qualidade de Presidente do Conselho dos Negócios 
Estrangeiros.

3. Relação entre a programação estratégica e a programação financeira (quadro 
financeiro plurianual)

3.1. Por outro lado, é fundamental estabelecer uma relação entre a programação estratégica e 
a programação financeira, que, pela primeira vez, é explicitamente reconhecida nos 
tratados. Aliás, estes atribuem-lhe mesmo um carácter juridicamente vinculativo em 
relação ao orçamento anual. Com efeito, o Tratado prevê a adopção pelo Conselho, com a 
aprovação do Parlamento Europeu, de um regulamento que contenha o quadro financeiro 
plurianual, com uma duração mínima de cinco anos. Na realidade, a programação 
financeira plurianual assume um carácter político e legislativo óbvio: define as 
prioridades políticas da União (nos sectores de actividade que devem ser financeiramente 
apoiados), bem como os meios para as concretizar. A definição de um quadro financeiro 
plurianual deve, aliás, ser sistematicamente acompanhada de um pacote legislativo em 
que a Comissão concretize as iniciativas necessárias para dotar a União dos programas 
operacionais para que foram previstas dotações. 

3.2. Contudo, a legislação com finalidade financeira não esgota a actividade legislativa da 
União no período em causa. Podemos estimar que metade da legislação europeia não tem 
qualquer incidência financeira, por exemplo uma boa parte da legislação que diz respeito 
à realização do mercado interno, à aproximação/harmonização das legislações nacionais 
dos diversos sectores, ao domínio fiscal, aos domínios da cooperação judiciária, civil e 
penal, etc., pelo que é importante que a programação estratégica tenha igualmente em 
devida conta este tipo de legislação. Importa ainda ter em conta que, no caso de alguns 
grandes pacotes legislativos deste tipo, a duração do processo é, por vezes, superior, à 
duração do mandato da Comissão e do Parlamento (por exemplo, o estatuto das 
sociedades de direito europeu) e é objecto de acompanhamento especial. Além disso, há 
programas legislativos a longo prazo relativos ao futuro da União, como é o caso da 
Estratégia de Lisboa, que cobrem diversas legislaturas.

4. Rumo a um contrato/programa de legislatura?

4.1. Neste contexto, recomenda-se a inscrição da programação entre as instituições num 
verdadeiro “contrato” ou “programa de legislatura” que contenha uma programação 
estratégica de legislatura, acordado entre as instituições. Para o efeito, a Comissão deve 
apresentar, quando entra em função, as prioridades políticas e os objectivos estratégicos 
para os cinco anos do seu mandato.

Nessa apresentação, que deve ser efectuada antes do final do ano em que entra em 
funções, a Comissão deve incluir os primeiros elementos sobre a evolução das finanças 
europeias necessária para apoiar os seus objectivos estratégicos.

Com base nas prioridades e objectivos apresentados pela Comissão, as instituições –
Comissão, Parlamento e Conselho – podem chegar a acordo sobre um verdadeiro 
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“programa” ou “contrato” de legislatura que oriente a acção da União durante esse 
período. 

Este “contrato” ou “programa” pode eventualmente assumir a forma de “programa 
comum”, um tipo específico de “declaração comum”. 

É concebível atribuir-lhe um carácter vinculativo? Ainda que possa ser considerado como 
uma forma de acordo institucional, afigura-se mais lógico considerá-lo principalmente 
um compromisso político cuja colocação em causa apenas acarreta a ruptura de uma 
relação de confiança política entre as instituições. Em contrapartida, se esta relação de 
confiança for institucionalizada, como é o caso entre o Parlamento Europeu e a 
Comissão, a sua ruptura pode, logicamente, ter consequências políticas importantes. 

4.2. Com base neste “contrato” ou “programa” comum, a Comissão deve, antes do final de 
Junho do ano seguinte ao da sua entrada em funções, apresentar as suas propostas para o 
quadro financeiro plurianual, acompanhadas da lista das iniciativas legislativas 
necessárias para a aplicação dos programas específicos de execução deste quadro 
financeiro. As negociações relativas a este quadro financeiro plurianual poderão 
prolongar-se pelo segundo semestre desse ano, de modo a que este possa ser adoptado 
antes do final do ano e entrar em vigor no início do ano seguinte (N+2, sendo N o ano da 
eleição do Parlamento Europeu1). 

Dado que o Tratado de Lisboa prevê um quadro financeiro com uma duração mínima de 
cinco anos, este calendário teria a vantagem de o período coberto pelo quadro financeiro 
plurianual corresponder ao mandato do Parlamento Europeu e da Comissão. 

Para tal, é necessário passar da lógica actual de programas financeiros de sete para cinco 
anos, o que requer uma fase de transição: a solução mais razoável parece ser prever a 
prorrogação do actual quadro financeiro por mais dois anos, de modo a cobrir o período 
até ao final de 20152, quando, actualmente, o programa termina no final de 2013. 

É uma solução facilmente concretizável, na medida em que o Tratado de Lisboa exige a 
substituição do actual sistema ad hoc, baseado em acordos interinstitucionais, por um 
acto legislativo (regulamento), adoptado por um processo legislativo especial. Em 
qualquer circunstância, esta “mutação” deve ocorrer logo que o Tratado entre em vigor e 
constituirá um momento privilegiado para alcançar um acordo sobre a prorrogação 
proposta, que poderá coincidir com a avaliação prevista no acordo interinstitucional 
existente. 

4.3. O “contrato” ou “programa” de legislatura constituiria, juntamente com o quadro 
financeiro plurianual, o conteúdo essencial da programação plurianual prevista nos n.ºs 2 
e 3 do artigo 1.º do projecto de decisão constante da Declaração n.º 9 relativa à Comissão 
e ao Conselho dos Assuntos Gerais.

                                               
1 Vide, a este propósito, o relatório Böge sobre os desafios políticos e os recursos orçamentais da União alargada 
2007-2013 e o relatório Guy-Quint.
2 Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira de 17 de Maio de 2006.
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Concebidos desta forma, serviriam de enquadramento aos demais exercícios de 
programação previstos no Tratado de Lisboa, nomeadamente:

– os programas comuns de cada grupo de três presidências para os 18 meses do seu 
mandato (os quais, por seu turno, enquadram os programas individuais de cada uma 
das três presidências para o seu semestre de actividades)1; neste contexto, do ponto de 
vista do Parlamento Europeu, que, entretanto, já terá aprovado o “contrato” ou 
“programa de legislatura” e o quadro financeiro plurianual, será conveniente reforçar o 
diálogo com a presidência do Conselho dos Assuntos Gerais/a tróica das presidências 
sucessivas, de modo a que a sua voz possa ser suficientemente ouvida na preparação 
dessa programação. O Parlamento Europeu poderá ainda, eventualmente, organizar 
debates (comissões e plenário) e tomar posição (mediante resolução?) sobre cada um 
destes programas;

– a programação anual, traduzida na apresentação do programa de trabalho e legislativo 
da Comissão; neste contexto, o Parlamento Europeu deve insistir no reforço dos 
mecanismos de diálogo previstos no acordo-quadro Parlamento – Comissão para a 
apresentação do programa da Comissão. A Comissão discute ainda, 
pormenorizadamente, o seu programa com o Conselho. Poderá pensar-se em reforçar o 
carácter verdadeiramente institucional deste processo, de modo a que o programa 
constitua o resultado de um compromisso de três instituições ou que as três 
instituições assumam uma posição comum no que respeita ao programa anual.

4.4. Estes diferentes exercícios de programação estratégica devem ser acompanhados dos 
mecanismos necessários relativamente à programação operacional e à coordenação 
legislativa existentes, os quais devem mesmo ser reforçados para assegurar um diálogo 
mais intenso entre o Parlamento Europeu e os diferentes intervenientes. Tal pode ser feito 
ao nível do plenário, bem como ao nível da conferência dos presidentes dos grupos 
políticos e das comissos parlamentares. Uma hipótese a aprofundar é a da criação de um 
grupo institucional de alto nível (por exemplo, um vice-presidente do Parlamento e/ou o 
Presidente da Conferência dos Presidentes + a Presidência do Conselho dos Assuntos 
Gerais + um Vice-Presidente da Comissão), que poderá reunir-se regularmente para 
assegurar a planificação operacional, o intercâmbio de informações sobre dossiês 
prioritários, etc.

Importa sublinhar uma vez mais a importância do Conselho dos Assuntos Gerais e da sua 
presidência no âmbito desta concertação, importância que será reforçada se, como já se 
referiu no presente relatório, esta formação do Conselho ficar encarregada da aprovação 
do orçamento e do quadro financeiro plurianual.

Recomendação

1. As actividades de programação podem ser concebidas do seguinte modo:

                                               
1 Concebido desta forma, o papel da Comissão em relação à programação anual do Conselho dos Assuntos 
Gerais corresponde ao previsto na Declaração n.º 9 ou no acordo interinstitucional “Legislar melhor”. 

Adlib Express Watermark



DT\764564PT.doc 33/44 PE407.666v02-00

PT

– após a sua entrada em funções, a nova Comissão apresenta, antes do final do 
ano, as suas prioridades políticas e os objectivos estratégicos para os cinco 
anos do seu mandato, acompanhados de uma previsão geral das iniciativas 
legislativas que tenciona tomar e da evolução geral das finanças da União 
necessária para a realização dos objectivos propostos; 

– este programa é discutido com o Parlamento Europeu e o Conselho, e é objecto 
de um “contrato de legislatura”, aprovado pelas três instituições; 

– em seguida, a Comissão apresenta, antes do final de Junho do ano seguinte ao 
da sua entrada em funções, as suas propostas para o quadro financeiro 
plurianual, que deve ter uma duração de cinco anos. Estas propostas são 
acompanhadas de um pacote que especifique as iniciativas legislativas 
necessárias para concretizar os programas de execução das decisões 
financeiras. O quadro financeiro plurianual deve ser adoptado pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho antes do final desse ano, de modo a poder entrar em 
vigor no início do ano seguinte (N+2, sendo N o ano da eleição do Parlamento 
Europeu);

– isto implica uma fase de transição para passar da programação financeira 
actual para sete anos, através de acordos interinstitucionais, para a 
programação juridicamente vinculativa para cinco anos; para o efeito, as 
instituições devem chegar a acordo acerca da transformação do quadro 
financeiro previsto no acordo interinstitucional vigente num regulamento 
que contenha o quadro financeiro e acerca da prorrogação da vigência do 
actual quadro financeiro (2007-2013) até ao final de 2015, de modo a que 
o próximo quadro financeiro plurianual possa entrar em vigor no início 
de 2016 e vigorar até ao final de 2020;

– com base no “contrato de legislatura” e no quadro financeiro plurianual:

– os grupos de três presidências elaboram, em cooperação com a Comissão 
e em diálogo com o Parlamento Europeu, o programa comum para os 
seus 18 meses de actividades; com base nesse programa comum, cada 
uma das três presidências elabora o seu programa para o seu semestre de 
actividade enquanto presidência, em cooperação com a Comissão e em 
diálogo com o Parlamento Europeu;

– a Comissão elabora o seu programa anual de trabalho e legislativo, em 
diálogo aprofundado com o Conselho e o Parlamento Europeu; 

– o Parlamento Europeu e o Conselho aprovam o orçamento anual;

– as três instituições aprofundam o diálogo interinstitucional para coordenar a 
sua programação operacional e os seus calendários respectivos, nomeadamente 
no que respeita ao calendário legislativo.

2. As instituições estabelecem um acordo-quadro que defina as grandes linhas das 
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diferentes actividades de programação.

F. A ACÇÃO EXTERNA DA UNIÃO

1. Contrariamente ao Tratado Constitucional, o Tratado de Lisboa não reúne todas as 
disposições relativas à acção externa da União num único capítulo. Com efeito, o Tratado 
Constitucional agrupava no Título V da Parte III (que corresponde, globalmente, ao Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia) todas as disposições relativas à acção externa da 
União. Desta forma, a Convenção pretendia sublinhar a unidade da acção externa. 

Ao reunir as disposições relativas à política externa e de segurança comum no Tratado da 
União (Título V)1 e as relativas à acção externa em domínios diferentes da PESC na Parte V 
do TFUE, a CIG de 2007 pretendeu estabelecer uma clara distinção entre ambas. Acresce que 
o artigo 40.º do TUE especifica que a execução de cada uma das duas políticas não afecta a 
aplicação dos procedimentos e o âmbito respectivo das atribuições de cada uma delas.

Ainda que seja essencialmente simbólica e sem grandes consequências práticas –
nomeadamente porque a União adquire personalidade jurídica, os pilares são suprimidos e o 
n.º 2 do artigo 1.º do TFUE afirma claramente que os dois tratados têm rigorosamente a 
mesma força jurídica –, a diferença é testemunho de uma abordagem e de uma sensibilidade 
diferentes. 

O objectivo continua, no entanto, claramente a ser a coerência global da acção externa, o que 
é explicitamente sublinhado pelo Tratado de Lisboa, no artigo 21.º do TUE, ao retomar o 
mesmo artigo introdutório para as duas partes que se ocupam da política externa (art. 23.º do 
TUE e art. 205.º do TFUE): “A acção da União na cena internacional ao abrigo da presente 
parte assenta nos princípios, prossegue os objectivos e é conduzida em conformidade com as 
disposições gerais enunciadas no Capítulo 1” (arts. 21.º-22.º) (do Título V do Tratado da 
União Europeia). 

A principal medida destinada a assegurar a coerência do conjunto da acção externa da União 
é, seguramente, a criação do lugar de Alto Representante para a PESC, bem como a criação de 
um serviço comum para a acção externa (o Serviço Europeu para a Acção Externa – SEAE), 
para apoiar a sua acção. Desta forma, o Tratado pretendeu criar, tanto a nível político como a 
nível de apoio administrativo, uma relação estrutural entre os diversos domínios da acção 
externa da União, com vista a garantir a sua coerência.

2. O Alto Representante da União para a política externa e de segurança comum

2.1. Actualmente, o Alto Representante é (oficialmente) o Secretário-Geral do Conselho. Mas, 
na realidade, não exerce essas funções, concentrando a sua actividade na função de Alto 
Representante instituída pelo Tratado de Amesterdão. Graças à acção do Alto 

                                               
1  Apesar de denominado “Disposições gerais relativas à acção externa da União e disposições específicas 
relativas à política externa e de segurança comum”, este título comporta apenas dois artigos que definem, em 
termos gerais, os princípios que norteiam o conjunto da acção externa da UE, referindo-se todos os restantes 
artigos à PESC.
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Representante, a política externa e de segurança comum da União adquiriu uma maior 
amplitude. Nestas circunstâncias, a Convenção julgou necessário conferir-lhe uma nova 
dimensão.

Primeira novidade: o Alto Representante preside ao Conselho dos Negócios Estrangeiros.

O objectivo consiste em conferir à agenda do Conselho uma maior continuidade e 
coerência, de que carece sob a presidência rotativa, demasiado influenciada pela agenda 
do Estado-Membro que assegura a presidência. Importa sublinhar que o Tratado de 
Lisboa precisa que, em caso de votação no Conselho dos Negócios Estrangeiros, o Alto 
Representante não tem direito a voto.

O representante do Alto Representante preside igualmente ao Comité Político e de 
Segurança (COPS) e representantes do Alto Representante podem presidir a grupos de 
trabalho encarregados da preparação do Conselho dos Negócios Estrangeiros.

Segunda novidade: o Alto Representante é, simultaneamente, Vice-Presidente da 
Comissão.

O objectivo consiste em assegurar a coerência da acção externa da União, bem como a 
mobilização de todos os meios e instrumentos disponíveis para a realização dos 
objectivos da União. Por um lado, é conveniente evitar divergências entre a política 
externa comum de carácter governamental e o seu contraponto comunitário; por outro, é 
necessário reforçar a política externa e de segurança comum, mediante a mobilização das 
iniciativas e meios de carácter comunitário.

Esta dupla vertente pressupõe que o Alto Representante desfrute, simultaneamente, da 
confiança política do Conselho e, enquanto Vice-Presidente da Comissão, do Presidente 
da Comissão e do Parlamento Europeu. Este facto resulta claramente do seu processo de 
nomeação: nomeado pelo Conselho Europeu, deliberando por maioria qualificada, com o 
acordo do Presidente da Comissão (n.º 1 do artigo 18.º), deve submeter-se ao voto de 
aprovação de toda a Comissão (e a audições, como qualquer outro comissário) pelo 
Parlamento Europeu – n.º 7 do art. 17.º do TUE.

Pode ser demitido pelo Conselho Europeu pelo mesmo processo (o que implica que, em 
caso de perda das funções de Vice-Presidente da Comissão através da votação pelo 
Parlamento Europeu de uma moção de censura da Comissão, será igualmente necessária 
uma decisão por maioria qualificada do Conselho Europeu para obter a sua demissão).

É, pois, evidente a importância de relações de confiança política entre as diferentes 
instituições e o Alto Representante. Mas importa sobretudo sublinhar a importância da 
relação de confiança entre o Presidente da Comissão e o Alto Representante para o bom 
andamento da acção externa da União.  

Terceira novidade: o Alto Representante poderá apoiar-se num serviço europeu para a 
acção externa.

Esta é a chave do novo edifício institucional em matéria de acção externa da União. O 
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relatório que está a ser preparado pela Comissão dos Assuntos Constitucionais fornecerá 
a perspectiva do Parlamento Europeu sobre o SEAE.

A quarta novidade prende-se com a representação de que o Alto Representante está, por 
força do Tratado de Lisboa, directamente encarregado, enquanto no Tratado em vigor se 
limita a assistir a Presidência do Conselho.

Desta novidade decorre claramente que o Tratado transforma completamente a função de 
Alto Representante. Com efeito, este será responsável pela condução da política externa e 
de segurança comum (incluindo a política de segurança e defesa comum) da União, para 
cuja definição contribui com as suas propostas e para cuja execução contribui como 
mandatário do Conselho. Por outro lado, assegura a coerência da acção externa da União. 
Cabem-lhe, assim, no âmbito da Comissão, as responsabilidades que incumbem a esta 
instituição no domínio das relações externas, bem como a coordenação dos demais 
aspectos da acção externa. 

A sua dupla missão e o apoio de um serviço único para a acção externa devem 
permitir-lhe assegurar a coerência, a continuidade, a eficiência e a eficácia de toda a 
acção externa da União. 

2.2. O Tratado em vigor não confere ao Alto Representante direito de iniciativa. O futuro 
Tratado da União Europeia colmata essa lacuna. Na elaboração da PESC, tanto os 
Estados-Membros como o Alto Representante, ou o Alto representante com o apoio da 
Comissão, podem submeter ao Conselho iniciativas ou propostas. Por outro lado, importa 
notar que o artigo 22.º estipula que o Alto Representante e a Comissão podem apresentar 
propostas conjuntas no âmbito da acção externa da União. Em certos casos previstos nos 
tratados, estas propostas conjuntas são mesmo obrigatórias: adopção de medidas 
restritivas (n.º 2 do artigo 215.º) e regras de execução da cláusula de solidariedade (n.º 3 
do artigo 222.º do TFUE). 

A filosofia do Tratado implica, pois, que o Alto Representante harmonize, tanto quanto 
possível, a sua acção com a da Comissão. O Tratado de Lisboa incita o Alto 
Representante e a Comissão a agirem de comum acordo e a formularem propostas 
conjuntas, ou mesmo comuns – tanto na vertente PESC como na vertente 
“comunitarizada” -, a fim de reforçar a coerência de toda a acção externa da UE e, dessa 
forma, facilitar a adopção dos actos propostos. 

2.3. O Alto Representante terá uma agenda muito carregada, como demonstra o número de 
reuniões em que é suposto participar dadas as suas prerrogativas definidas no Tratado: 
presidir ao Conselho dos Negócios Estrangeiros, Vice-Presidente da Comissão, 
representar a União no âmbito da PESC, defender a acção externa da União no 
Parlamento Europeu, participar no Conselho Europeu... Será, pois, necessário tomar 
medidas tendentes a facilitar a sua tarefa, nomeadamente:

– o Ministro dos Negócios Estrangeiros do país que preside ao Conselho pode, a pedido 
do Alto Representante, presidir ao Conselho dos Negócios Estrangeiros na sua 
ausência; do mesmo modo, o Alto Representante poderá encarregar os ministros dos 
negócios estrangeiros da tróica presidencial de determinadas missões PESC, 
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nomeadamente de representação;

– outros comissários podem participar nas reuniões do Conselho e assumir a defesa da 
posição da Comissão (em coordenação com o Alto Representante), o que facilitaria o 
exercício da presidência. Do mesmo modo, outros comissários podem ser 
encarregados da representação externa nos domínios comunitários;

– relativamente à PESC, o Tratado de Lisboa prevê que o Conselho possa nomear, sob 
proposta do Alto Representante, representantes especiais (art. 33.º do TUE). 
Presentemente, estes representantes têm uma missão regional. O novo Tratado 
concebe o seu papel com “um mandato relativo a questões políticas específicas”. Dada 
a criação de embaixadas da União, haverá menos necessidade de representantes 
especiais regionais; em contrapartida, os representantes regionais poderão ser 
encarregados de missões horizontais. Nesse contexto, poderão ainda ser encarregados 
de determinadas tarefas de representação externa relacionadas com o respectivo 
mandato. Os representantes especiais trabalharão sob a autoridade do Alto 
Representante, podendo igualmente ser ouvidos pelo Parlamento, nomeadamente 
aquando da sua nomeação.

Recomendação

O Parlamento Europeu sublinha que uma relação de confiança entre o Presidente da 
Comissão e o Alto Representante é fundamental para o êxito da missão deste último.

Na medida do possível, o Alto Representante e a Comissão devem apresentar 
iniciativas comuns, tanto no domínio da acção externa como no domínio mais restrito 
da PESC, a fim de reforçar a coerência da acção externa da UE em função do interesse 
geral comum europeu.

É imperativo tomar medidas para facilitar, na prática, a tarefa do Alto Representante.

3. O papel do Parlamento Europeu em matéria de acção externa é igualmente 
reforçado

O artigo 36.º do TUE precisa o papel do Parlamento em matéria de PESC. O Alto 
Representante deve consultar o Parlamento Europeu sobre os principais aspectos e as opções 
fundamentais da política externa e de segurança comum e da política comum de segurança e 
defesa, e informá-lo sobre a evolução destas políticas. O Alto Representante deve velar por 
que as opiniões do Parlamento Europeu “sejam devidamente tidas em conta”. Os 
representantes especiais devem ser associados à informação do Parlamento Europeu. O 
Parlamento Europeu pode igualmente formular recomendações ao Conselho e a Alto 
Representante, tanto em matéria de PESC como de PSDC. O Parlamento Europeu deve 
organizar duas vezes por ano um debate sobre os progressos realizados.

O Parlamento Europeu deve ainda aprovar o orçamento da União, que assume as despesas 
administrativas e operacionais da PESC, uma vez que a distinção entre despesas obrigatórias e 
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não obrigatórias foi suprimida. 

Deve igualmente ser informado durante todo o processo conducente à conclusão de acordos 
internacionais no domínio da PESC.

Relativamente aos restantes domínios de acção externa, o Parlamento Europeu exerce as suas 
prerrogativas habituais: participa na adopção dos actos legislativos nos termos previstos nos 
tratados (normalmente, o processo legislativo ordinário, aplicável mesmo em matéria de 
comércio externo). Aprova o orçamento da União. No que respeita aos acordos internacionais, 
deve aprovar, antes da adopção pelo Conselho, i) acordos de associação, ii) o acordo de 
adesão da UE à Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, iii) acordos que criem um enquadramento institucional específico, 
organizando processos de cooperação, iv) acordos com implicações orçamentais importantes 
para a União e v) acordos que cubram domínios a que é aplicável o processo legislativo 
ordinário (ou, se previsto, o processo legislativo especial).

Afigura-se conveniente o estabelecimento de uma estreita ligação entre o Parlamento Europeu 
e o Alto Representante, que deve ser regularmente convidado a participar não só  nos debates 
em sessão plenária – para além dos dois debates anuais sobre a evolução da PESC e da PSDC 
–, mas também nas comissões parlamentares competentes. Esta prática deve ser tornada 
extensiva os representantes especiais e aos comissários competentes em domínios específicos 
da acção externa da UE, bem como a responsáveis do SEAE (Serviço Europeu para a Acção 
Externa) que ocupem lugares de clara importância política. Se, por um lado, deve, 
naturalmente, conformar-se à necessidade de discrição no tratamento de determinadas 
informações sensíveis relativas à PESC, nomeadamente no domínio da defesa1, o Parlamento 
Europeu pode, paralelamente, assumir um novo papel em matéria de acção externa, 
organizando um novo tipo de public hearings (audições públicas) em matéria de relações 
externas, com a participação dos responsáveis das diferentes instituições ou do SEAE, de 
representantes de países terceiros ou organizações internacionais, etc.

4. O Tratado define três categorias de decisões no quadro da acção externa da União:

– decisões no quadro da acção externa no seu conjunto (art. 22.º do TUE),
– decisões no quadro da PESC (art. 26.º do TUE),
– decisões em domínios da acção externa que não a PESC.

4.1. Decisões no quadro da acção externa no seu conjunto (art. 22.º do TUE)

O Conselho Europeu toma as decisões relativas à definição dos interesses e objectivos 
estratégicos da União em matéria de acção externa no seu conjunto (n.º 1 do art. 22.º do 
TUE), que podem incidir na PESC ou noutros domínios de acção externa. O Conselho 
Europeu delibera por unanimidade, por recomendação do Conselho por este adoptada de 
acordo com as regras previstas para cada domínio.

                                               
1 A entrada em vigor do novo Tratado exigirá, aliás, uma revisão do Acordo interinstitucional relativo ao acesso 
do Parlamento Europeu a informações classificadas do Conselho no domínio da política de segurança e de defesa 
(Acordo interinstitucional de 20 de Novembro de 2002 entre o Parlamento Europeu e o Conselho relativo ao 
acesso do Parlamento Europeu a informações classificadas do Conselho no domínio da política de segurança e 
de defesa).
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4.2. Decisões no quadro da PESC (art. 26.º do TUE)

O Conselho Europeu adopta as decisões que identificam os interesses estratégicos e os 
objectivos e orientações gerais da PESC (n.º 1 do art. 26.º do TUE). O Conselho elabora a 
PESC e adopta as decisões necessárias à definição e execução dessa política. Estas 
decisões são igualmente adoptadas por unanimidade (n.º 2 do artigo 26.º).

O Conselho toma igualmente as decisões relativas às acções a desenvolver (n.º 1 do art. 
28.º), bem como as decisões que definem a abordagem global de questões específicas de 
natureza geográfica ou temática pela União (n.º 1 do art. 29.º). Estas decisões são 
tomadas por unanimidade (n.º 1 do art. 31.º), excepto quando se baseiam numa decisão 
do Conselho Europeu relativa aos interesses e objectivos estratégicos da União, referida 
no n.º 1 do art. 22.º, se são tomadas sob proposta do Alto Representante no seguimento de 
um pedido concreto que lhe tenha sido endereçado pelo Conselho Europeu (por sua 
própria iniciativa ou por iniciativa do Alto Representante), ou aplicam uma decisão que 
define uma acção ou uma posição da UE (n.º 2 do art. 31.º). O Conselho Europeu pode 
decidir, por unanimidade, que as decisões supramencionadas serão tomadas por maioria 
qualificada. No entanto, nenhuma destas excepções se aplica a decisões que tenham 
implicações no domínio militar ou da defesa.

As decisões de nomeação de um representante especial são igualmente tomadas por 
maioria qualificada (art. 33.º).

A decisão de criação do Serviço Europeu para a Acção Externa é tomada pelo Conselho, 
deliberando por unanimidade, sob proposta do Alto Representante, e com a aprovação da 
Comissão e o parecer do Parlamento Europeu (n.º 3 do art. 27.º) (ver infra). 

O Conselho adopta igualmente por unanimidade (com consulta do Parlamento Europeu) a 
decisão que estabelece os procedimentos para garantir o rápido acesso às dotações do 
orçamento da UE destinadas ao financiamento de iniciativas urgentes no âmbito da 
PESC. Em contrapartida, as decisões sobre as regras de criação e financiamento do fundo 
de lançamento, bem como as relativas à sua gestão e ao seu controlo financeiro, são 
tomadas por maioria qualificada (art. 41.º do TUE). 

As decisões pelas quais o Conselho adopta acordos internacionais no domínio da PESC 
estão igualmente, em geral, sujeitas a unanimidade.

4.3. Decisões em domínios da acção externa que não a PESC 

A regra geral do n.º 1 do art. 22.º segundo a qual o Conselho Europeu adopta por 
unanimidade as decisões que identificam os interesses e objectivos estratégicos da União 
é igualmente aplicável aos sectores da acção externa diferentes da PESC. Contudo, a 
definição e a execução da política da UE para estes domínios inscreve-se no âmbito dos 
procedimentos “comunitarizados" correntes: os actos legislativos adoptados pelo 
processo legislativo ordinário ou especial, conforme previsto pelo Tratado; a conclusão 
de acordos internacionais em relação aos quais o Conselho decide, em regra geral, por 
maioria qualificada, após aprovação do Parlamento Europeu. A unanimidade constitui, 
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todavia, a regra no que respeita a determinados acordos em matéria de política comercial 
comum: comércio de serviços, aspectos comerciais da propriedade intelectual e 
investimento directo estrangeiro, sempre que os referidos acordos incluam disposições 
em relação às quais seja exigida a unanimidade no plano interno (n.º 4 do art. 207.º do 
TFUE); comércio de serviços culturais e audiovisuais, sempre que esses acordos sejam 
susceptíveis de prejudicar a diversidade cultural e linguística da União; em determinadas 
condições, acordos no comércio de serviços sociais, educativos e de saúde (n.º 4, alínea 
b), do art. 207.º do TFUE). São igualmente adoptados por unanimidade os acordos de 
associação, os acordos de cooperação económica, financeira e técnica com os países 
candidatos à adesão, bem como os acordos relativos a domínios em relação aos quais seja 
exigida a unanimidade para a adopção de normas internas. O mesmo se aplica ao acordo 
de adesão à Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais (cuja decisão de aprovação deve igualmente ser aprovada por 
todos os Estados-Membros, de acordo com as respectivas normas constitucionais, antes 
da sua entrada em vigor) - ver n.º 8 do art. 218.º do TFUE.

Recomendação

Todas as decisões em matéria de política externa devem indicar claramente em que 
quadro (e em aplicação de que artigo do Tratado) são tomadas, a fim de explicar o 
procedimento a observar, tanto na sua elaboração como na sua execução.

5. A representação externa da União tem, de acordo com as disposições dos tratados, 
três dimensões:

– o Presidente do Conselho Europeu assegura, “ao seu nível e nessa qualidade”, a 
representação externa da União nas matérias do âmbito da PESC, “sem prejuízo das 
atribuições do Alto Representante” (n.º 6 do art. 15.º do TUE);

– o Alto Represente para a PESC “representa a União nas matérias do âmbito da política 
externa e de segurança comum”. “Conduz o diálogo político com terceiros em nome 
da União e exprime a posição da União nas organizações internacionais e em 
conferências internacionais” (n.º 2 do art. 27.º do TUE);

– a Comissão assegura a representação externa da União, “com excepção da política 
externa e de segurança comum e dos restantes casos previstos nos Tratados” (art. 17.º 
do TUE). A Comissão é responsável, mais particularmente, pela representação externa 
em matérias que se inscrevem na esfera das competências comunitárias;

– no que respeita ao euro, o Tratado dispõe que o Conselho, sob proposta da Comissão, 
pode adoptar as medidas adequadas para assegurar uma representação unificada nas 
instituições e conferências financeiras internacionais. O Conselho delibera após 
consulta ao Banco Central Europeu. A Comissão teve razão ao insistir recentemente, 
numa comunicação1, no facto de que, para que o papel do euro no plano internacional 

                                               
1 Comunicação da Comissão de 7 de Maio de 2008, por ocasião do décimo aniversário da introdução do euro.
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corresponda ao seu peso económico, é necessário desenvolver posições comuns e 
consolidar a sua representação, até constituir uma voz única nas instituições e fóruns 
financeiros internacionais.

À primeira vista, o Tratado não esclarece completamente a situação algo confusa que está na 
origem da famosa pergunta atribuída a Henry Kissinger – “A Europa, qual é o número de 
telefone?” Convém, no entanto, amenizar esta impressão: importa lembrar que em todos os 
Estados-Membros existem lugares políticos com responsabilidades de representação a nível 
internacional.

Nesta óptica, somos levados a considerar que o Presidente do Conselho Europeu exercerá, 
sobretudo, funções de representação. Importa ter em conta, como o indica a expressão “ao seu 
nível e nessa qualidade", que o Presidente do Conselho Europeu deve, enquanto tal, assegurar 
a representação desta instituição ao nível da PESC. Poderá, portanto, representar a União 
Europeia em contactos ao nível da PESC com Chefes de Estado estrangeiros ou assegurar a 
organização e/ou a representação do Conselho Europeu em reuniões internacionais de alto 
nível, a exemplo do que faz actualmente o Primeiro-Ministro do Estado-Membro que preside 
ao Conselho Europeu. Mas isto não lhe confere o direito de iniciativa ao nível da PESC ou o 
estatuto de interlocutor privilegiado para a tomada de decisões políticas em nome da União, 
função que, ao nível da PESC, é claramente atribuída ao Alto Representante.

Com efeito, para além das disposições supramencionadas, nomeadamente o n.º 2 do artigo 
27.º do TUE, o n.º 1 do mesmo artigo atribui ao Alto Representante a função de contribuir 
com as suas propostas para a elaboração dessa política para a sua execução, como mandatário 
do Conselho. O texto acrescenta que o Alto Representante actua do mesmo modo no que se 
refere à política comum de segurança e defesa.

Pode, assim, concluir-se que incumbe ao Alto Representante a representação da UE em tudo 
que o se prende com a definição e a execução da PESC – incluindo a política de defesa –, 
nomeadamente a condução do diálogo com terceiros e a expressão da opinião da UE nas 
instâncias internacionais. 

Em consequência da criação dos lugares de Presidente do Conselho Europeu e de Alto 
Representante, o Tratado de Lisboa não atribui qualquer papel em matéria de representação da 
UE ao Primeiro-Ministro do Estado-Membro que assegura a Presidência do Conselho nem ao 
seu ministro dos Negócios Estrangeiros, que deixa de presidir ao Conselho dos Negócios 
Estrangeiros. Tal não impede que o Presidente do Conselho Europeu e o Alto Representante 
atribuam ao Primeiro-Ministro e ao Ministro dos Negócios Estrangeiros do Estado-Membro 
que exerce a Presidência do Conselho certas missões de representação.

Ora, isto precisa o papel do Alto Representante enquanto Vice-Presidente da Comissão. A 
Comissão é responsável pela representação da UE no exterior, com excepção da PESC.

Quanto ao papel do Alto Representante enquanto Vice-Presidente da Comissão, o Tratado 
precisa que "cabem-lhe, no âmbito da Comissão, as responsabilidades que incumbem a esta 
instituição no domínio das relações externas, bem como a coordenação dos demais aspectos 
da acção externa da União”. A organização da Comissão continua, contudo, a ser prerrogativa 
do Presidente da Comissão. Enquanto Vice-Presidente da Comissão, o Alto Representante 
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está submetido à autoridade do Presidente da Comissão e às regras vigentes no colégio. O 
Presidente da Comissão pode, desde logo, decidir presidir ele mesmo às reuniões dos 
comissários responsáveis por matérias relacionadas com a acção externa.

A representação externa da União nos domínios por que esta instituição é responsável será 
assegurada:

– quer, directamente, pelo Presidente da Comissão, nomeadamente ao nível de 
primeiros-ministros;

– quer pelo Vice-Presidente da Comissão a quem cabem as responsabilidades desta 
instituição no domínio das relações externas e da coordenação dos demais aspectos da 
acção externa da União Europeia. É, pois, normal que este Vice-Presidente represente 
igualmente a União no exterior, no que respeita ao aspecto “comunitário” das relações 
externas da União, a nível ministerial, tanto mais que, por vezes, estes aspectos podem 
surgir associados a questões da PESC;

– quer por um dos comissários sectoriais, se se tratar de dossiês específicos com uma 
dimensão externa (com efeito, o Alto Representante coordena os demais aspectos das 
relações externas da União, mas não substitui os comissários responsáveis pelo comércio 
externo, pelo desenvolvimento, etc.).

Esta interpretação é confirmada pela leitura do n.º 3 do artigo 218.º do TFUE, relativo à 
negociação de acordos internacionais: "3. “A Comissão, ou o Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança nos casos em que o acordo 
projectado incida exclusiva ou principalmente sobre a política externa e de segurança comum, 
apresenta recomendações ao Conselho, que adopta uma decisão que autoriza a abertura das 
negociações e que designa, em função da matéria do acordo projectado, o negociador ou o 
chefe da equipa de negociação da União.”

Afigura-se lógico que o negociador de acordos exclusiva ou principalmente relacionados com 
a PESC seja o próprio Alto Representante ou alguém sob a sua responsabilidade, ou, 
conjuntamente, o Alto Representante e a Comissão, e que, nos demais casos, seja o Alto 
Representante, na qualidade de Vice-presidente da Comissão, ou a Comissão, por intermédio 
do comissário responsável pelo sector em causa, consoante proposta da própria Comissão.

Tendo em conta o que precede, pode concluir-se num sentido relativamente próximo da 
hipótese aventada no início do presente capítulo. 

Recomendação

O Parlamento Europeu considera que a representação externa da UE deve articular-se 
em torno dos seguintes eixos:

– o Presidente do Conselho Europeu tem um papel de representação da UE ao nível da 
PESC, sem contudo ter poderes em matéria de direcção política; se for caso disso, 
tem ainda um papel de representação do Conselho Europeu, nomeadamente ao nível 
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dos contactos com Chefes de Estado de países terceiros;

– a Comissão – nomeadamente o seu Presidente – deve ter um papel de representação 
ao nível das relações externas no seu conjunto e das políticas sectoriais incluídas na 
acção externa da UE (comércio externo, desenvolvimento, etc.)

– o Alto Representante deve assumir, simultaneamente, um papel de condução 
(iniciativa e execução) da PESC, nomeadamente representando a União nos 
contactos com terceiros e nas instâncias internacionais; para o efeito, assume 
igualmente o papel actualmente desempenhado pelo Presidente em exercício do 
Conselho dos negócios Estrangeiros (em princípio, o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros do Estado-Membro que assegura a Presidência); desempenha ainda um 
papel de representação ao nível de toda a acção externa ou de sectores da acção 
externa que não a PESC, mas, neste caso, sob a autoridade do Presidente da 
Comissão, devendo respeitar as decisões do colégio relativamente aos demais 
aspectos da acção externa.

O Presidente em exercício do Conselho, bem como do Conselho dos Assuntos Gerais, 
nomeadamente o Primeiro-Ministro do país que preside ao Conselho, pode igualmente 
ser chamado a exercer funções de representação da UE a nível internacional, de acordo 
com o Presidente do Conselho Europeu ou o Alto Representante.

6. Política de Segurança e Defesa Comum (PSDC)

Ao nível da política de segurança e defesa comum, sector específico da PESC, o Tratado de 
Lisboa introduz igualmente importantes progressos, nomeadamente a possibilidade, para os 
Estados-Membros que tenham a vontade política e a capacidade militar para tal, de criação de 
uma cooperação estruturada permanente no domínio da defesa, que poderá conduzir, a prazo, 
a uma defesa comum.

Contudo, no plano institucional, excluindo a criação do lugar de Alto Representante, com as 
suas novas atribuições, as alterações não são substanciais.

Com efeito, continua a constituir um domínio eminentemente intergovernamental, em que os 
Estados-Membros decidem por unanimidade sobre a maior parte dos assuntos.

O papel do Conselho Europeu consiste em identificar os interesses estratégicos da União, 
estabelecer os objectivos e definir as orientações gerais da PESC, incluindo em matérias com 
implicações no domínio da defesa, tal como é exposto, em termos gerais, no n.º 1 do artigo 2.º 
do TUE. Incumbe-lhe ainda decidir, oportunamente, da passagem para uma verdadeira defesa 
comum (n.º 2 do art. 42.º do TUE). Essa decisão deverá ser tomada por unanimidade e ser 
aprovada por todos os Estados-Membros, em conformidade com as respectivas normas 
constitucionais, para produzir efeitos.

Todas as outras decisões de definição e execução da PSDC incumbem ao Conselho, quase 
sempre por unanimidade (em princípio sob proposta ou com consulta do Alto Representante). 
Excepções: a decisão de criação de uma cooperação estruturada permanente em matéria de 
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defesa entre os Estados-Membros que tenham vontade política e a capacidade militar para tal; 
a decisão relativa à definição do estatuto, da sede e das regras de funcionamento da Agência 
Europeia de Defesa. 

O papel essencial do Conselho em matéria de PSDC levanta, aliás, um problema concreto: 
deve o Conselho dos Negócios Estrangeiros encarregar-se das questões de defesa ou é 
necessário prever uma formação específica do Conselho com os ministros da Defesa? O facto 
de a PSDC ser parte integrante da PESC, em relação à qual o Tratado especifica que é 
competente o Conselho dos Negócios Estrangeiros presidido pelo Alto Representante, e de o 
Alto Representante ser igualmente competente para a execução da PSDC e para a 
representação externa neste domínio, é favorável a que seja o Conselho dos Negócios 
Estrangeiros a assumir as competências do Conselho em matéria de PSDC, naturalmente com 
a participação dos ministros da defesa, sempre que forem debatidas questões específicas deste 
domínio. O mesmo princípio deve, aliás, ser aplicado na organização interna do Parlamento 
Europeu nesta matéria. 

Neste domínio, o Parlamento Europeu não desempenha qualquer papel concreto, mas o 
mesmo está abrangido pelo dever geral do Alto Representante de manter o Parlamento 
informado das principais evoluções da PESC e de ter em conta os seus pontos de vista. 
Também a Comissão desempenha, no domínio da PSDC, um papel exclusivamente acessório 
de apresentação de propostas conjuntamente com o Alto Representante, no que respeita à 
utilização dos instrumentos da União em missões neste domínio (n.º 4 do art. 42.º), e, se for 
caso disso, de cooperação com a Agência Europeia de Defesa (n.º 2 do art. 45.º). 

Recomendação

A fim de assegurar a coerência da política externa e da sua vertente de defesa, as 
questões relativas à PSDC devem ser tratadas igualmente no Conselho dos Negócios 
Estrangeiros, em que participarão os ministros da defesa sempre que a ordem do dia 
incluir questões específicas deste domínio.
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