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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

"I am not an advocate of frequent changes in laws and constitutions, but laws and
institutions must go hand in hand with the progress of the human mind. As that

becomes more developed, more enlightened, as new discoveries are made, new truths
discovered, and manners and opinions change, with change of circumstances,

institutions must advance also to keep pace with the times. We might as well require
a man to wear still the coat which fitted him when a boy as civilized society to

remain ever under the regime of their ancestors."

("Não advogo frequentes mudanças nas leis e nas constituições, muito embora as leis e as instituições devam
acompanhar de perto os progressos da mente humana. Quando esta se desenvolve, se ilumina, quando se
fazem novas descobertas e se descobrem novas verdades, quando se alteram os costumes e as opiniões e

mudam as circunstâncias, as instituições devem também avançar para se manter ao ritmo dos tempos. Pedir
a uma sociedade civilizada que continue eternamente sob o regime dos seus antepassados seria o mesmo

que pedir a um homem que continuasse a usar o casaco que lhe servia quando era rapaz.")

Thomas Jefferson

I. Preâmbulo

1. Há mais de meio século, a Declaração Schuman constituiu o ponto de partida de um
projecto ambicioso: unir os cidadãos europeus, separados durante séculos por lutas fratricidas,
em torno de um projecto comum.

Para ter êxito, impunha-se solucionar as três questões que ressaltavam com toda a frieza no
termo da Segunda Guerra Mundial: como dominar os demónios internos causadores das
maiores calamidades no nosso continente, como recuperar uma posição de primeiro plano no
concerto mundial, como conseguir uma situação económica susceptível de garantir a
perenidade de uma democracia estável.

A história das últimas cinco décadas é a crónica de um êxito. A Europa logrou afirmar um
sistema político alicerçado nos princípios da liberdade, do pluralismo e da tolerância,
reconciliou os inimigos da véspera, propiciando o mais longo período de paz da época
contemporânea, permitiu alcançar elevados níveis de bem-estar material e de progresso social
aos Europeus, contribuiu para o desmoronamento da cortina de ferro que separava os
europeus livres dos oprimidos. Todos estes êxitos da construção europeia não devem
fazer-nos esquecer os verdadeiros objectivos da empresa: impossibilitar os excessos dos
nacionalismos, verdadeiro cancro da Europa moderna, defender a democracia como sistema a
fim de pôr em concordância as opiniões divergentes numa sociedade plural e dotar a Europa
de uma voz forte e vigorosa para defender as suas ideias, os seus valores e os seus interesses.

Todavia, a Europa não deve conformar-se com aquilo que até hoje conseguiu: tem agora de
fazer face aos novos desafios nos alvores do século XXI, sejam eles o papel da União na
política internacional, a globalização, o alargamento, o euro, a segurança interna e externa no
nosso continente, o terrorismo, as correntes migratórias, a educação, os progressos
tecnológicos, o racismo, a xenofobia ou a exclusão social.
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Desde a fundação da primeira Comunidade Europeia (do Carvão e do Aço: Tratado de Paris
de 18.4.1951) que reunia seis países da Europa Ocidental1, a construção comunitária
estendeu-se a 25 Estados europeus2, tendo alargado o seu campo de acção a novos domínios,
mediante a Comunidade Económica e a da Energia Atómica (Euratom) (Tratados de Roma de
25.3.1957) e, em seguida, a União Europeia (Tratado de Maastricht de 7.2.1992).

2. Desde a sua eleição por sufrágio universal, em 1979, o Parlamento Europeu sempre
procurou democratizar e tornar mais eficaz e transparente o funcionamento do que viria a
tornar-se a União Europeia. Adoptando, em 14.2.1984, o primeiro projecto de tratado
institutivo da União Europeia (projecto dito "Spinelli", do nome do seu relator), o Parlamento
iniciou um movimento de reformas que iriam suceder-se durante os vinte anos subsequentes
e viriam a traduzir-se no Acto Único Europeu3, no Tratado de Maastricht4, no Tratado de
Amesterdão5, no Tratado de Nice6 e, hoje, no Tratado que estabelece uma Constituição para a
Europa7.

Em cada uma destas fases, sob o impulso da sua Comissão dos Assuntos Institucionais, que se
tornou posteriormente, em 1999, Comissão dos Assuntos Constitucionais, o Parlamento
Europeu participou activamente na reflexão preparatória e procedeu à avaliação do resultado
das diferentes conferências intergovernamentais (CIG)8.

Desde o início deste processo que o Parlamento defendeu o projecto de clarificar e melhorar a
base constitucional da União Europeia, exigência que cada vez mais se impunha sob a pressão

                                                
1 A Bélgica, a Alemanha, a França, a Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos.
2 Juntaram-se aos primeiros: a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido, em 1973, a Grécia, em 1981, a Espanha e
Portugal, em 1986, a Áustria, a Finlândia e a Suécia, em 1995, a República Checa, a Estónia, Chipre,  a Letónia,
a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia, em 2004.
3 Tratado do Luxemburgo, de 17.2.1986. Data de entrada em vigor: 1.7.1987.
4 Assinado em 7.2.1992. Data de entrada em vigor:1.11.1993.
5 Assinado em 2.10.1997. Data de entrada em vigor:1.5.1999.
6 Assinado em 26.2.2001. Data de entrada em vigor:1.2.2003.
7 Que deverá ser assinado em Roma em 29.10.2004, abrindo um período de ratificação de cerca de 2 anos.
8 Indicam-se, por um lado, as resoluções preparatórias para a CIG, por outro, as resoluções que avaliam os seus
resultados.
- Acto Único Europeu:

. resolução de 14.2.1984 : relatório e projecto de tratado Spinelli (JO C 77 de 19.3.1984, p.33)

. resoluções de 16.1.1986 : relatório Planas (JO C 36 de 17.2.1986, p.144)
e de 17.4.1986 (JO C 120 de 20.5.1986, p.96)

- Tratado de Maastricht
. resoluções sobre relatório de D. Martin de

14.3.1990 (JO C 96 de 17.4.1990, p.114),
11.7.1990 (JO C 231 de 17.9.1990, p.97)
e de 22.11.1990 (JO C 324 de 24.12.1990, p.219)

. resolução de 7.4.1992 : relatório D. Martin (JO C 125 de 18.5.1992, p.81)
- Tratado de Amesterdão

. resoluções de 17.5.1995 : relatório D. Martin/Bourlanges (JO C 151 de 19.6.1995, p.56)
e de 13.3.1996: relatório Dury/Maij-Weggen (JO C 96 de 1.4.1996, p.77)

. resolução de 19.11.1997 : relatório Méndez de Vigo/Tsatsos (JO C 371 de 8.12.1997, p.99)
- Tratado de Nice

. resoluções sobre o relatório Dimitrakopoulos/Leinen de 18.11.1999 (JO C 189 de 7.7.2000, p.222),
3.2.2000 (JO C 309 de 27.10.2000, p.85)
e de 13.4.2000 (JO C 40 de 7.2.2001, p.409)

. resolução de 31.5.2001: relatório Méndez de Vigo/Seguro (JO C 47E de 21.2.2002, p.108).
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dos  sucessivos alargamentos, susceptíveis de pôr em perigo a dimensão política da
integração.

O Parlamento perseguiu três objectivos distintos, mas inter-relacionados:

Em primeiro lugar, pretendeu clarificar e, quando necessário, reforçar as competências e
responsabilidades da própria União Europeia. O Parlamento sempre defendeu que os poderes
atribuídos à União e por ela exercidos deveriam ter por base o "princípio da subsidiariedade",
isto é, a União deveria exercer as responsabilidades - mas apenas essas - que  pudessem ser
levadas a cabo de forma mais eficaz pelas políticas comuns do que pelos Estados-Membros
agindo separadamente.

Em segundo lugar, o Parlamento defendeu que as responsabilidades exercidas a nível europeu
deviam ser assumidas de forma mais eficaz. Foi particularmente crítico no respeitante à
prática da unanimidade no Conselho, alegando que, se existe acordo quanto à necessidade de
conduzir uma política em comum, não faz sentido dar um poder de bloqueio a cada um dos
Estados que compõem a União. O Parlamento advogou igualmente um papel mais forte para a
Comissão na condução das políticas, uma vez aprovadas, sujeitas ao seu próprio escrutínio e
controlo.

Em terceiro lugar, o Parlamento manifestou-se a favor de um maior do controlo democrático e
responsabilidade a nível europeu. As responsabilidades que os Parlamentos nacionais, ao
ratificarem os Tratados, transferiram para a União não deviam ser exercidas unicamente pelo
Conselho (i. e., os ministros nacionais). A perda de poderes parlamentares a nível nacional
deveria ser compensada por um aumento do poder parlamentar a nível europeu.

Face aos resultados modestos e manifestamente insuficientes dos tratados de Amesterdão e de
Nice relativamente ao repto não só da duplicação do número de Estados-Membros, mas
também da prossecução da consolidação da União, verificou-se cada vez mais claramente que
o método utilizado para a revisão dos Tratados já não era susceptível de responder
adequadamente à evolução da Europa.

O Parlamento enunciara-o já claramente em 1997, na sua Resolução de 19 de Novembro
(relatório Íñigo Méndez de Vigo e Dimitris Tsatsos, cf. supra nota de rodapé nº 8), que
lançou de facto a reflexão política que conduziria, em 1999, à elaboração, por iniciativa da
Presidência alemã do Conselho, do modelo da Convenção - aplicado, em primeiro lugar, à
redacção da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

3. Depois de ter procurado trabalhar em parceria com os Parlamentos nacionais na fase
preparatória das CIG9, o Parlamento Europeu foi o primeiro a propor10, com base no

                                                
9 Basta recordar a Conferência (Assises) de Roma com os Parlamentos nacionais (Conferência dos Parlamentos
da Comunidade Europeia, realizada de 27 a 30.11.1990), as conferências interinstitucionais organizadas
paralelamente às CIG sobre a União económica e monetária e a União política, que levaram ao Tratado de
Maastricht, a participação de representantes do Parlamento Europeu no Grupo de Reflexão que precedeu a CIG
de Amesterdão, bem como a sua associação aos trabalhos da CIG propriamente ditos e, por último, a sua
integração, na qualidade de observadores, no Grupo preparatório da CIG de Nice.
10 Resolução de 25.10.2000 (relatório de Olivier Duhamel sobre a constitucionalização dos tratados), confirmada
pela Resolução de 31.5.2001 (relatório Méndez de Vigo/Seguro sobre a avaliação do Tratado de Nice e o futuro
da União Europeia).
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precedente criado aquando da elaboração da Carta dos Direitos Fundamentais da União
Europeia11, a convocação de uma Convenção composta por representantes dos chefes de
Estado ou de Governo dos Estados-Membros, dos parlamentos nacionais, do Parlamento
Europeu e da Comissão e à qual foram igualmente associados, como membros de pleno
direito, os representantes dos governos e dos parlamentos dos Estados candidatos à adesão.
Esta Convenção foi encarregada, sob a presidência de Valéry Giscard d'Estaing e a
vice-presidência de Giuliano Amato e Jean-Luc Dehaene, de redigir um anteprojecto de
Constituição que deveria servir de base aos trabalhos subsequentes da CIG.

Com efeito, a experiência fecunda da Convenção sobre a Carta dos Direitos Fundamentais
abriu caminho à criação de uma convenção do mesmo tipo com o objectivo de preparar os
trabalhos da nova CIG. A Convenção sobre a Carta havia funcionado bem e demonstrado
estar à altura da elaboração de um projecto susceptível de receber a aprovação dos chefes de
Estado ou de Governo. O carácter aberto e transparente de que se revestiu, bem como a
qualidade dos intercâmbios nela realizados, havia favorecido o surgimento de um consenso
originado, em primeiro lugar, pela possibilidade, para cada um, de expressar a sua opinião e,
em segundo lugar, de compreender a posição dos outros.

A Convenção sobre o Futuro da Europa confirmou o acerto da escolha deste método, posto
que pôde apresentar um texto consensual ao fim de dezasseis meses de debates intensos,
alimentados também por um diálogo estreito com a sociedade civil.

O Parlamento Europeu, por seu turno, graças aos trabalhos da sua Comissão dos Assuntos
Constitucionais, influenciou grandemente o conteúdo do projecto de tratado constitucional12

                                                
11 A ideia de aprovação desse documento constitui hoje a parte II do projecto de Constituição, que cabe à
Presidência alemã do Conselho que a fez aceitar pelo Conselho Europeu de Colónia de 3 e 4.6.1999. A sua
modalidade de elaboração foi igualmente decidida por ocasião deste Conselho, e precisada em seguida por
ocasião da reunião que se seguiu em Tampere em 15 e 16.10.1999. Foi então decidido constituir uma "enceinte",
a seguir designada "Convenção", associando os quatro componentes que se encontram já na Convenção sobre o
futuro da Europa, mas sem participação dos Estados candidatos.
12 . Resolução de 16.3.2000: relatório Duff/Voggenhuber, sobre a elaboração de uma Carta dos Direitos

Fundamentais da União Europeia (JO C 377, de 29.12.2000, p.329)
. Decisão de 14.11.2000: relatório Duff/Voggenhuber, que aprova a Carta dos Direitos Fundamentais da União

Europeia (JO C 223, de 8.8.2001, p.74)
. Resolução de 23.10.2002: relatório Duff, sobre o impacto da Carta dos Direitos Fundamentais da União

Europeia e o seu futuro estatuto (JO C 300E, de 11.12.2003, p.432)
. Resolução de 29.11.2001: relatório Leinen/Méndez de Vigo, sobre a preparação do Conselho Europeu de

Laeken e o futuro da União (JO C 153, 27.6.2002, p.310(E))
. Resolução de 25.10.2001: relatório Poos, sobre a reforma do Conselho (JO C 112, 9.5.2002, p.317 (E))
. Resolução de 14.3.2002: relatório Carnero González, sobre a personalidade jurídica da União Europeia (JO C

47, 27.2.2003, p.594 (E))
. Resolução de 7.2.2002: relatório Napoletano, sobre as relações entre o Parlamento Europeu e os parlamentos

nacionais no âmbito da construção europeia (JO C 284, 21.11.2002, p.322 (E))
. Resolução de 16.5.2002: relatório Lamassoure, sobre a delimitação das competências entre a União Europeia

e os Estados-Membros (JO C 180, 31.7.2003, p.493 (E))
. Resolução de 17.12.2002: relatório Bourlanges, sobre a tipologia dos actos e a hierarquia das normas na

União Europeia (JO C 31, de 5.2.2004, p.126)
. Resolução de 14.1.2003: relatório Napoletano, sobre o papel das autoridades regionais e locais na construção

europeia (JO C 38E, de 12.2.2004, p.167)
. Resolução de 24.9.2003: sobre o projecto de Tratado que institui uma Constituição para a Europa, e que

contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a convocação da Conferência Intergovernamental (CIG)
(JO C 77E de 26.3.2004, p.255)
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que a CIG tão-só modificaria num número muito limitado de pontos. O Parlamento foi
igualmente, e pela primeira vez, plenamente associado aos trabalhos dessa CIG na pessoa do
seu Presidente, Pat Cox, e dos seus dois representantes, Iñigo Méndez de Vigo, substituído
posteriormente por Elmar Brok, e Klaus Hänsch.

II. O que traz de novo o tratado constitucional relativamente aos tratados em vigor e,
consequentemente, ao acervo existente

A nova Constituição proposta para a União Europeia introduz um grande número de reformas
e melhorias significativas na actual Constituição (i. e., a série de tratados que serve, de facto,
de Constituição). Trata-se, evidentemente, de um compromisso prudente num certo número
de aspectos. É, porém, um compromisso que faz avançar a Europa, que foi elaborado na
sequência de debates exaustivos, públicos e pluralistas no âmbito da Convenção Europeia e
que foi concluído e aprovado pelos governos eleitos dos 25 Estados-Membros - cada um dos
quais pretende que esse texto venha a constituir a base a partir da qual desejam trabalhar
futuramente em conjunto, na Europa.

1. Um tratado constitucional para a União

1.1. Invoca-se, por vezes, a questão de saber se se trata de uma Constituição ou de um
Tratado. É mister evitar um debate estéril sobre uma falsa questão. Não há qualquer
dúvida de que, do ponto de vista formal, se trata de um tratado, que será adoptado e
ratificado segundo as normas vigentes em matéria de modificação dos tratados. Nem
poderia ser de outra forma. Contudo, pela sua natureza e pelo seu conteúdo, este tratado
estabelece uma verdadeira Constituição.

1.2. O tratado constitucional define a natureza, os valores e os princípios que guiam a acção
da União Europeia (UE). Descreve as competências da União, estabelece as suas
instituições, apresenta os procedimentos de decisão, precisa os actos; define os direitos
dos cidadãos relativamente à UE; prevê as regras para a sua revisão, etc. É esse o papel
de uma Constituição: definir as condições e os limites do exercício do poder no quadro de
uma entidade política, e garantir os direitos dos cidadãos.

1.3. Em termos substanciais, era já o caso dos actuais tratados. A União já tinha a sua
Constituição, que era possível deduzir a partir dos Tratados que lhe deram vida, como
qualquer entidade política tem a sua. Ao simplificá-los, ao dar-lhes uma estrutura mais
compreensível, ao atribuir-lhes um carácter particularmente solene, dá-se um importante
passo para clarificar o sistema, para o tornar mais transparente e inteligível aos olhos dos
cidadãos.

1.4. Nesta óptica, e contrariamente ao que alguns receiam, dotar a União de uma Constituição
não significa de forma alguma lançar-se na via da criação de um "super-Estado"
centralizado, que marcaria o fim inelutável dos Estados nacionais e alteraria
irremediavelmente a natureza da União Europeia (não faltam exemplos de organizações
internacionais cujo pacto fundador se chama justamente Constituição, como a
Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Organização Mundial de Saúde (OMS)
ou a menos frequentemente referida União Postal Universal (UPU)). Pelo contrário,
assim concebida, a Constituição da União pode mesmo constituir uma garantia formal
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para os Estados-Membros e os cidadãos contra eventuais desvios da acção comunitária.

1.5. É legítimo alegar-se que a Parte III do tratado constitucional deveria ter sido
substancialmente revista, que muitas das suas disposições não têm natureza
verdadeiramente constitucional, são demasiado pormenorizadas e complexas e não
deveriam constar de uma autêntica Constituição. Isso não se enquadrava, porém, no
âmbito das funções que haviam sido confiadas à Convenção. No entanto, a simplificação
é evidente: reuniram-se todas as disposições num único documento coerente e estruturado
e a simples leitura das Partes I e II, onde se concentram os aspectos mais propriamente
"constitucionais", dará ao cidadão uma visão de conjunto bastante clara e simples da
realidade política da União e dos seus próprios direitos.

1.6. A extensão da Parte III deu origem a críticas de que a Constituição é demasiado
pormenorizada e complexa quando comparada, por exemplo, com a Constituição dos
Estados Unidos. Isto, porque a Parte III, tal como os Tratados precedentes, invoca em
pormenor, para cada domínio político, os objectivos da acção da UE, muito embora com
limitações. Não se trata de um "cheque em branco" oferecido às instituições da UE para
agirem sem restrições em qualquer âmbito político.

2. Uma só entidade: a União Europeia

2.1. Um progresso importante em termos de transparência e de compreensão, pelos cidadãos,
da realidade europeia é a fusão dos diferentes Tratados num só documento e a passagem
de uma realidade de grande complexidade, com entidades distintas que se sobrepunham
(a União Europeia, a Comunidade Europeia) a uma única entidade, a União Europeia,
dotada de personalidade jurídica (única) a nível internacional, o que irá aumentar a
eficácia e a visibilidade da acção da União nesse domínio. A este aspecto vem
acrescentar-se a supressão da estrutura em três pilares [Política Externa e de Segurança
Comum (PESC), Justiça e Assuntos Internos (JAI) e Comunidade], que se fundem no
corpus único da União, com um único quadro institucional e a generalização do método
comunitário, sendo de notar que, no domínio da Política Externa e de Segurança Comum
(incluindo a defesa), se prevêem processos de decisão especiais, como exige a natureza
específica desta matéria.

Temos, assim, com a Constituição, um único Tratado, uma única entidade: a União
Europeia13.

                                                
13 Note-se que o Tratado Euratom não é afectado pela Constituição, embora algumas das suas disposições sejam
modificadas pelo Protocolo que modifica o Tratado Euratom, a fim de as tornar compatíveis com o texto
constitucional.
Além disso, deve ter-se em conta que o tratado constitucional é completado por um número elevado de
protocolos, anexos e declarações. Na realidade, 36 protocolos (29 dos quais já estão em vigor, como Schengen,
enquanto 8 são novos e se referem a matérias como o papel dos Parlamentos nacionais, os princípios da
subsidiariedade e da proporcionalidade, medidas de transição relativas às instituições, estruturação da
cooperação permanente em matérias como a defesa, etc.), 2 anexos (já existentes, relativos à lista dos produtos
agrícolas e à lista dos países e territórios ultramarinos) e 46 declarações. Do ponto de vista formal, estes
protocolos devem ser também ratificados por todos os Estados-Membros e têm a mesma força jurídica que o
Tratado constitucional. Pelo contrário, as declarações não são juridicamente vinculativas e não têm de ser
ratificadas pelos Estados-Membros.
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2.2. A Constituição consagra em posição de destaque, no seu artigo I-8º, os símbolos da
União Europeia, a saber, a sua bandeira (um círculo de doze estrelas douradas sobre
fundo azul), o seu hino (Hino à Alegria de Beethoven), o seu lema ("Unida na
diversidade"), a sua moeda (o euro) e o Dia da Europa (9 de Maio), destinados a permitir
aos cidadãos melhor identificarem e reforçarem o seu sentimento de pertença a uma
mesma comunidade de destino.

3. Uma definição clara dos valores, princípios e objectivos da União

Significativamente, a Constituição inicia com os artigos que definem a natureza, os
valores e os princípios em que se alicerça a União, bem como os objectivos que deverá
perseguir através da sua acção.

3.1. O artigo que abre a Constituição consagra a dupla legitimidade da União, assente na
vontade dos cidadãos e nos Estados. Rejeitando outras concepções próprias do passado e
apostando no conceito de cidadãos, a Constituição valoriza a pessoa individual, ou seja,
homens e mulheres, titulares de direitos e obrigações, que são cidadãos da União
Europeia por o serem de um Estado-Membro e que, graças a isso, dispõem de um
conjunto adicional de direitos que lhes concede a cidadania europeia.

O artigo 1º da Constituição articula as bases em que assenta a construção europeia: os
Estados-Membros conferem à União competências para alcançar objectivos comuns. A
nível europeu, a União coordena as políticas dos Estados-Membros com vista a atingir os
referidos objectivos; são as instituições da União quem exerce as competências
transferidas. Acresce que a União se compromete a respeitar a identidade nacional dos
Estados-Membros, ou seja, os elementos fundamentais da sua estrutura política interna.
Assim sendo, a União manifesta o seu respeito pelas decisões que cada Estado-Membro
possa tomar relativamente à repartição territorial do poder (desde a fixação das suas
fronteiras até à autonomia regional e local), à manutenção da ordem pública e à defesa da
segurança nacional. Por último, a Constituição consagra o princípio da cooperação leal
entre a União e os Estados-Membros para a consecução dos objectivos comuns.

As bases constitucionais da União requerem importantes alicerces: trata-se dos valores
que constituem o fundamento e a referência de toda a acção das instituições da União.

3.2. De acordo com o segundo artigo da Constituição, esses valores, sobre os quais se articula
toda a construção europeia, são a dignidade humana, a liberdade, a democracia, a
igualdade, o Estado de Direito, os Direitos do Homem, incluindo os direitos das pessoas
pertencentes a minorias. Estes valores constituem, aliás, o critério de referência para
futuras adesões e podem servir de base para a aplicação das sanções aos
Estados-Membros que os violem de forma grave e persistente.

Paralelamente a estes valores, a União baseia-se em princípios que guiam a sua acção: o
pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre
mulheres e homens.

Por último, a União persegue objectivos políticos, que justificam a sua existência. Estes
são, em síntese, a paz, a promoção dos seus valores e o bem-estar dos povos.
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Concretizam-se no terceiro artigo da Constituição mediante objectivos políticos,
económicos e sociais, tanto a nível interno da União como a nível das relações externas.

Assim, a nível interno, a União oferece aos seus cidadãos um espaço de liberdade, de
segurança e de justiça e um mercado interno em que a concorrência é livre e não falseada.
A União empenha-se no desenvolvimento sustentável da Europa, assente num
crescimento económico equilibrado e na estabilidade dos preços, numa economia de
mercado altamente competitiva que tenda para o pleno emprego e para o progresso social,
num nível elevado de protecção e de melhoria da qualidade do ambiente. Promove o
progresso científico e tecnológico. Por último, combate a exclusão social e as
discriminações, promove a justiça e a protecção sociais, a igualdade entre homens e
mulheres, a solidariedade entre as gerações e a protecção dos direitos da criança.
Promove a coesão económica, social e territorial e a solidariedade entre os
Estados-Membros. Respeita a riqueza da sua diversidade cultural e linguística e vela pela
salvaguarda e pelo desenvolvimento do património cultural europeu.

A nível internacional, a União contribui para a paz, a segurança, o desenvolvimento
sustentável do planeta, para a solidariedade e o respeito mútuo entre os povos. Contribui
para o comércio livre e equitativo, para a erradicação da pobreza e a protecção dos
direitos do Homem, em especial os das crianças, bem como para o respeito e o
desenvolvimento do direito internacional, nomeadamente da Carta das Nações Unidas.

Estes objectivos constituem, pois, um programa político de base que está na origem da
criação da União. Incumbe-lhe persegui-los por meios adequados, utilizando as
competências que lhe são atribuídas pela Constituição.

Os valores e princípios constituem, consequentemente, o fundamento ético da União,
concretizado nomeadamente na Carta dos Direitos Fundamentais, integrada na Parte II da
Constituição. Os objectivos que lhe são confiados justificam a existência da União e são o
motivo pelo qual os Estados-Membros decidiram constituir a União. Uns e outros
governam toda a sua acção. Embora os valores, princípios e objectivos definidos nestes
artigos não sejam novos, alguns deles nunca haviam sido enunciados claramente e nunca
tinham sido objecto de codificação e sistematização. É esse o papel de uma Constituição,
sendo um passo importante para dar aos cidadãos uma imagem clara e altamente
simbólica do que significa a União.

3.3. Sublinhe-se a este propósito que a Conferência Intergovernamental (CIG) se limitou
praticamente a seguir o texto da Convenção sobre a matéria, introduzindo apenas ligeiras
modificações que o Parlamento Europeu pôde subscrever sem qualquer dificuldade: no
âmbito dos valores, o aditamento dos direitos das pessoas pertencentes a minorias, a
inscrição da igualdade entre mulheres e homens como princípio, a inclusão da
"estabilidade monetária" entre os objectivos da União, paralelamente ao de uma
economia de mercado altamente competitiva que tenha como meta o pleno emprego e o
progresso social.
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4. Os cidadãos no cerne da construção europeia: a integração da Carta dos Direitos
Fundamentais na Constituição

4.1. A integração da Carta dos Direitos Fundamentais na Parte II da Constituição significa o
pleno reconhecimento de que os cidadãos estão no cerne da construção europeia. Com
essa integração, a Carta adquire força jurídica vinculativa, ligando assim juridicamente,
por um lado, as instituições europeias, actuando no âmbito das suas competências
respectivas e, por outro lado, os Estados-Membros, mas tão-só na medida em que actuam
na qualidade de executores do direito comunitário. Trata-se, consequentemente, de uma
garantia suplementar proporcionada aos cidadãos relativamente à União.

Isto não significa de forma alguma que se ponha em causa a protecção dos direitos
fundamentais garantidos por cada Constituição nacional aos seus cidadãos relativamente
ao seu Estado, nem a atribuição encoberta de novas competências à União, que, segundo
algumas opiniões, poderia, por essa via, impor orientações em matéria de política
económica e social aos Estados-Membros. A afirmação, na Constituição, de que a Carta
não torna o âmbito de aplicação do direito comunitário extensivo a competências que não
sejam as da União, não cria qualquer nova competência nem qualquer nova atribuição
para a União e não modifica as atribuições e competências que lhes são atribuídas na
Constituição (artigo II - 111º) é particularmente clara a esse respeito.  

No entanto, os receios de certos Estados-Membros quanto às eventuais implicações dos
direitos sociais e económicos reconhecidos na Carta levaram a Conferência
Intergovernamental a acrescentar garantias suplementares às que a Convenção havia já
consagrado contra eventuais excessos. É possível duvidar da necessidade jurídica de tal
diligência que parece ignorar as diferenças conceptuais bem radicadas na doutrina
constitucional europeia, mas, na medida em que o efeito jurídico da Carta não é posto em
causa, pode ser aceite.

4.2. De notar que os direitos enunciados na Carta correspondem, de um modo geral, à base
comum dos direitos fundamentais que a União já reconhecia e que se inspiravam nas
tradições constitucionais dos Estados-Membros ou na Convenção Europeia para a
Protecção dos Direitos do Homem. Trata-se mormente de enunciar esses direitos de
forma precisa e acessível aos cidadãos e de afirmar claramente que a União tem o dever
de os respeitar. Isto só pode contribuir para reforçar a ligação entre os cidadãos e a sua
União.

4.3. A integração da Carta na Constituição é imediatamente anunciada no início da
Constituição, num título autónomo consagrado aos direitos fundamentais e à cidadania da
União. Um passo suplementar na via da protecção dos direitos fundamentais a nível da
União é a prescrição, pela Constituição, de que a União deverá aderir à Convenção
Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem (na qual todos os Estados-Membros
são partes), como o Parlamento há muito propugnava, e o que será posto em prática
mediante um acordo com o Conselho da Europa. A decisão de celebração desse acordo
deverá ser adoptada por maioria qualificada, após a aprovação do Parlamento Europeu.

4.4. Por outro lado, poder-se-iam ainda referir outros aspectos da Constituição que reforçam
os direitos de participação dos cidadãos no processo político europeu (como a iniciativa
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legislativa popular ou iniciativa dos cidadãos: nº 4 do artigo I-47º) ou que contribuem
para melhorar a protecção jurídica dos seus direitos, facilitando o acesso ao Tribunal de
Justiça.

O Parlamento não pode deixar de regozijar-se com estes passos essenciais para fazer da
União uma verdadeira união dos Estados e dos cidadãos.

5. Uma delimitação clara e compreensível das competências da União:

5.1. Uma das mais importantes questões a que o novo texto constitucional tinha de responder
era a de saber "quem faz o quê" na Europa. Esta clarificação é indispensável para permitir
aos cidadãos entenderem bem as responsabilidades políticas a nível europeu, fornecendo
igualmente uma garantia adicional a todos aqueles que receiam excessos de intervenção
da União.

5.2. Para o efeito, a Constituição estabelece uma definição das competências da União, que
são distribuídas em três categorias distintas, cujo estatuto jurídico e grau de intervenção
comunitária é diferenciado: as competências exclusivas da União, as competências
partilhadas com os Estados-Membros e as acções de apoio ou complementares da acção
dos Estados-Membros. Devido à sua natureza específica, a política externa e de
segurança comum e a coordenação das políticas económicas e de emprego merecem
disposições particulares que escapam a esta classificação tripartida (cf. Anexo I).

Essa definição das competências da União obedece ao princípio de base da atribuição das
competências, isto é, a União apenas dispõe das competências que lhe são atribuídas
pelos Estados-Membros na Constituição, com vista a atingir os objectivos por esta
estabelecidos. Este princípio impede, por si só, a emergência de um qualquer
super-Estado centralizado, pois implica que todas as competências cabem aos Estados,
salvo se estes as transferirem para a União.

5.3. A Constituição não aumenta as competências da União: as "novas" competências já
especificadas correspondem sobretudo a domínios em que a União já intervinha mediante
o artigo 308º do Tratado CE, mas de que a Constituição oferece uma melhor definição.
Com efeito, as modificações introduzidas na Parte III correspondem, de um modo geral, à
necessidade de adaptar as suas disposições aos novos procedimentos de decisão e aos
novos instrumentos jurídicos estabelecidos na Parte I

5.4. Por outro lado, a Constituição reforça a obrigação de a União respeitar os princípios da
subsidiariedade e da proporcionalidade no exercício das suas competências, cuja garantia,
de resto, incumbe já aos governos, a nível do Conselho, e ao Parlamento. Se a definição
desses princípios pela Constituição corresponde à já existente no Tratado em vigor, o
Protocolo relativo à Aplicação dos Princípios da Subsidiariedade e da Proporcionalidade
prevê novos mecanismos destinados a garantir o respeito desses princípios,
nomeadamente mediante o reforço sensível do papel dos Parlamentos nacionais.

5.5. Estes adquirem sobretudo o direito a ser informados em tempo útil sobre todos os
projectos de actos legislativos da Comissão, os quais devem ser fundamentados
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relativamente aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Isto dá-lhes
condições para exercerem melhor os seus direitos a nível nacional e reforça
nomeadamente a sua capacidade para influenciar a acção dos respectivos governos a
nível do Conselho dos Ministros. Acresce que, no atinente em especial à subsidiariedade,
os Parlamentos nacionais podem, no prazo de seis semanas a contar da data de
transmissão de um projecto, dirigir directamente às instituições da União - que os devem
ter em conta - pareceres fundamentados em que exponham as razões pelas quais
consideram que um projecto não obedece ao princípio da subsidiariedade. Um
mecanismo dito de alerta precoce obriga mesmo a Comissão a reanalisar o seu projecto,
caso um terço dos Parlamentos nacionais considere que o mesmo não respeita o princípio
da subsidiariedade.

Por último, o mesmo protocolo prevê também a possibilidade de os Estados-Membros,
em nome do seu Parlamento nacional ou de uma das suas câmaras (se a ordem jurídica
nacional o permitir), interporem recurso perante o Tribunal de Justiça contra um acto
legislativo com fundamento em violação do princípio de subsidiariedade. O Comité das
Regiões adquire igualmente o direito de interpor recursos contra os actos legislativos para
cuja adopção a sua consulta esteja prevista na Constituição.

Estes mecanismos constituem garantias adicionais contra o eventual exercício
inconsiderado das competências da União e contribuem em larga medida para aprofundar
o controlo democrático da legislação comunitária

5.6. Muito embora, para se dispor de um quadro completo das modalidades específicas de
aplicação dessas competências, seja necessário conjugar esta definição com as
disposições específicas da Parte III da Constituição, através da simples leitura da Parte I
os cidadãos europeus podem ter já uma noção bastante clara de quem faz o quê na
Europa. Isto representa uma nítida melhoria em termos de transparência.

5.7. Outro elemento positivo ainda a realçar é o facto de a Constituição assegurar a necessária
flexibilidade do sistema através de uma cláusula semelhante à do actual artigo 308º, que
permite ao Conselho, se for caso disso, adoptar disposições nos domínios em que a União
não dispõe de poderes de acção necessários. Essa cláusula de flexibilidade dá todas as
garantias aos Estados-Membros: decisão por unanimidade, utilização tão-só para
produção dos fins estabelecidos na Constituição. O seu procedimento de aplicação
torna-se mais democrático, na medida em que é submetido à aprovação do Parlamento
Europeu e em que deve ser comunicado atempadamente aos Parlamentos nacionais antes
da adopção da decisão.

6. Um quadro institucional renovado para uma União mais forte, democrática e transparente

Uma das questões essenciais que a Constituição devia regular era a da adaptação das
instituições da União a fim de lhes permitir fazer face à nova situação decorrente do
alargamento. Com efeito, há cerca de 50 anos que a organização institucional da União
continua a assentar essencialmente nas mesmas estruturas, enquanto as suas tarefas
aumentaram e o número de Estados-Membros passou de 6 para 25. Apesar das sucessivas
Conferências Intergovernamentais, as principais questões institucionais mantinham-se em
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aberto, não tendo as soluções encontradas em Nice sido satisfatórias para alguns dos que
as haviam negociado. Por seu turno, o Parlamento nunca deixou de chamar a atenção da
opinião pública e das autoridades dos Estados-Membros para a necessidade de uma
reforma institucional profunda, que dotasse a União de instituições eficazes, democráticas
e transparentes, preservando embora o equilíbrio institucional e o método comunitário: a
Comissão que propõe, o Conselho e o Parlamento que decidem, o Tribunal de Justiça que
garante a aplicação dos textos adoptados.

6.1. Parlamento Europeu

(1) A Constituição reforça de forma significativa o papel do Parlamento Europeu, única
instituição europeia directamente representativa dos cidadãos:

- o seu papel de co-legislador é plenamente reconhecido não só mediante a
generalização da actual co-decisão, que se elevou à posição de processo legislativo
ordinário, mas também mediante o reforço da sua participação nos processos
legislativos especiais. Doravante, os cidadãos terão a percepção clara de que a lei
europeia é adoptada pela câmara que os representa, bem como pela câmara que
representa os Estados; paralelamente, no domínio dos acordos internacionais, a sua
aprovação torna-se também uma regra geral;

- adquire um direito de iniciativa de revisão da Constituição e participa no processo
através da Convenção (de resto, a sua aprovação é indispensável para que o
Conselho possa decidir não convocar a Convenção);

- as suas competências em matéria orçamental, que partilha em condições de
igualdade com o Conselho, são alargadas à totalidade das despesas da União;

- as suas funções de controlo político são aprofundadas, nomeadamente através da
eleição do Presidente da Comissão;

- diversas decisões de grande importância na vida da União, até hoje da
responsabilidade exclusiva do Conselho, passam a ser submetidas à aprovação do
Parlamento: a decisão de lançar uma cooperação reforçada; a utilização da cláusula
de flexibilidade que permita à União tomar medidas não previstas na Constituição
para atingir os fins que esta prescreve; a decisão relativa à utilização das
"passerelles" gerais da passagem da unanimidade à maioria qualificada ou de
processos legislativos especiais ao processo legislativo ordinário; certas decisões
que permitem alargar o campo de aplicação de bases jurídicas previstas na
Constituição, como as que se referem à Procuradoria Europeia ou à cooperação
judiciária em matéria penal;

- mesmo no sector da política externa e de segurança comum, em que não tem
poderes de decisão, o Parlamento Europeu adquire o direito geral a ser informado e
consultado.

(2) Em conclusão, pode dizer-se que, apesar de alguns domínios em que se poderia ter
ido mais longe, o Parlamento Europeu torna-se um co-decisor em quase todos os



PE 347.119v03 16/35 PR\542869PT.doc

PT

domínios da política comunitária. Trata-se, no fundo, de concretizar a noção
fundamental da dupla legitimidade da União enquanto União de Estados e de
cidadãos. Assim sendo, a Constituição marca, sem dúvida, um importante
aprofundamento da dimensão democrática da União.

(3) O número de membros do Parlamento Europeu foi limitado a 750. A Constituição
não prevê a repartição dos lugares por Estado-Membro, mas encarrega o Conselho
Europeu, sob iniciativa do Parlamento e após a sua aprovação, de decidir, até às
eleições de 2009, essa repartição, com base no princípio de representação
degressivamente proporcional com um limite mínimo de 6 lugares e um limite
máximo de 96 lugares por Estado-Membro (a Convenção propunha um mínimo de 4
e não propunha número máximo). Trata-se de uma solução que permite fazer face,
com maior flexibilidade, à futura evolução da União, preservando ao mesmo tempo
os interesses de cada Estado-Membro.

6.2. Conselho Europeu

O Conselho Europeu é reconhecido como instituição autónoma com um papel de impulso
político, mencionando a Constituição expressis verbis que não exerce funções
legislativas14. Uma importante inovação da Constituição consiste na supressão da sua
Presidência rotativa e a sua substituição por um Presidente eleito pelos membros do
Conselho Europeu por um período de dois anos e meio, renovável uma vez. Este terá
funções de preparação e direcção dos trabalhos do Conselho Europeu, bem como de
representação externa da União a fim de melhorar a visibilidade, a continuidade e a
coerência da representação da União tanto no plano interno como externo. Certas
disposições visam assegurar que o Presidente do Conselho Europeu não exerce funções
executivas e evitar eventuais conflitos com o Presidente da Comissão ou com o Ministro
dos Negócios Estrangeiros. Só a prática mostrará se essas disposições são suficientes.

6.3. Conselho

(1) A questão-chave era a do processo de votação no seio do Conselho, quando este
delibera por maioria qualificada. O insucesso da Cimeira de Bruxelas de Dezembro
de 2003 foi, em parte, causado pelas divergências entre Estados-Membros sobre esta
questão. Para um dos relatores, a introdução do critério da população na repartição de
lugares no Parlamento Europeu e nas votações no Conselho de Ministros não
garantia um sistema equilibrado, pelo que advogava o sistema de ponderação de
votos para o Conselho. Contudo, desde o relatório Dimitrakopoulos-Leinen, o
Parlamento Europeu havia optado, por larga maioria, por um sistema de dupla
maioria. Desde o início da Conferência Intergovernamental que o Parlamento
Europeu insistiu no facto de que uma solução aceitável aos seus olhos implicava que
se aprovasse o princípio da dupla maioria dos Estados-Membros e da população, a
fim de tornar evidente a dupla legitimidade que subentende a construção da União

                                                
14 Embora o papel confiado ao Conselho Europeu em matéria de "travagem de emergência" relativamente a
certas decisões respeitantes à segurança social e à cooperação judiciária penal o possam levar, se não a exercer
directamente funções legislativas (não participa na adopção das normas), pelo menos a interferir de forma quase
decisiva no desenrolar de um processo legislativo) - cf. infra, pontos 9.1.(5) e 9.2.(7).
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enquanto União de Estados e União de cidadãos, e que o novo procedimento torna a
tomada de decisão mais fácil do que o sistema consagrado no Tratado de Nice.

(2) O mecanismo adoptado acabou por ser o da dupla maioria, proposto pela Convenção,
em vez do da ponderação dos votos. Pode também considerar-se que, apesar do
aumento dos limiares que haviam sido propostos pela Convenção (55% dos Estados,
em vez de 50%, e 65% da população, em vez de 60%), o novo sistema facilita a
tomada de decisão, dado que o sistema de ponderação em muitas combinações
implicava limiares de população muito mais elevados para que a decisão fosse
aprovada e que o requisito de, pelo menos, quatro Estados-Membros para a
existência de uma maioria de bloqueio tem por efeito, em muitos casos, diminuir
sensivelmente o limiar dos 65%15.

(3) Em contrapartida, os progressos em termos de transparência e legibilidade do sistema
deixam muito a desejar... É certo que a lógica da dupla maioria é muito mais fácil de
entender do que a de qualquer ponderação dos votos. Corre-se, porém, o risco de que
os cidadãos considerem os limiares fixados bastante arbitrários, além de que a adição
dos critérios complementares atenua em grande medida os ganhos em termos de
simplificação e compreensão do sistema16.

                                                
15 Com efeito, o facto de a CIG ter introduzido o requisito do voto negativo de, no mínimo, 4 Estados-Membros
para a formação de uma minoria de bloqueio significa que, em certas circunstâncias, uma decisão poderá ser
aprovada com muito menos de 62% da população, limiar fixado em Nice no critério de população: assim, uma
decisão a que se opusessem a Alemanha, a França e a Itália seria, contudo, adoptada, apesar de representar cerca
de 55% da população, pois esses três Estados não poderiam constituir uma minoria de bloqueio, muito embora
representem, por si só, pouco menos de 45% da população da União (com base nos actuais 25
Estados-Membros). Por outro lado, é necessário ter presente que o jogo das diferentes combinações susceptíveis
de obter o limiar dos votos ponderados necessários para atingir a maioria qualificada fazia que, em muitos casos,
a percentagem requerida da população fosse sensivelmente superior a esses valores.
Por outro lado, é possível esperar que o aumento do limiar dos Estados-Membros não venha a ter, na prática, um
efeito negativo muito significativo. Com efeito, 55% em vez de 50% significa, na União de 25, 14
Estados-Membros em vez de 13. Inversamente, a minoria de bloqueio será de 12, em vez de 13. Na prática, os
riscos de bloqueio decorrentes deste aumento não serão certamente muito elevados. Com efeito, na realidade, a
hipótese de uma decisão tomada com os Estados-Membros divididos em dois blocos antagónicos quase idênticos
nunca se verifica na prática. Quanto à exigência adicional formulada pela CIG de que a maioria deva incluir pelo
menos 15 Estados-Membros, há que sublinhar que não tem significação autónoma a partir dos 27
Estados-Membros, o que deverá ocorrer a partir de 2009, quando o novo sistema entrar em vigor (de qualquer
forma, na União de 27, 55% dos Estados equivalem a 15 Estados-Membros).
16  Recorde-se igualmente que, para além dos dois sistemas de correcção mencionados no texto (número mínimo
de 4 Estados para formar uma minoria de bloqueio e número mínimo de 15 Estados para adoptar uma decisão), a
CIG acordou ainda como que um compromisso de Ioannina revisto para um período transitório: caso um certo
número de membros do Conselho, representando pelo menos ¾ do número dos Estados-Membros ou do nível da
população necessários para bloquear uma decisão, indique a sua oposição à adopção de um acto pelo Conselho
por maioria qualificada, o Conselho continuará a debater o assunto a fim de chegar, num prazo razoável, a um
acordo mais vasto. Esse acordo concretiza-se num projecto de decisão que o Conselho Europeu apoia. Esta
decisão ficará em vigor pelo menos até 2014, podendo então ser revogada pelo Conselho Europeu.
Por outro lado, recorde-se igualmente que a Constituição prevê que, quando não for exigida a iniciativa da
Comissão ou quando uma decisão não for adoptada por iniciativa do Ministro dos Negócios Estrangeiros, a
maioria qualificada requerida é reforçada: 72% dos Estados-Membros (em vez de 2/3, como propunha a
Convenção) reunindo, pelo menos, 65% da população, em vez de 60%, como propunha a Convenção).
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(4) Deplorando o abandono do compromisso elaborado pela Convenção, afigura-se
necessário recordar que a solução alcançada foi obtida após uma luta renhida entre os
Estados-Membros cujo objecto não deixou de suscitar algumas perplexidades: a
contabilidade dos pontos de percentagem, a mais ou a menos, no peso relativo de
cada Estado-Membro no sistema de voto ocultou o facto de que o objecto do debate
são realidades políticas e que as coligações entre Estados-Membros são
transformáveis e absolutamente contingentes - quantas vezes uma decisão não
marcou uma divisão entre todos os "grandes" Estados, por um lado, e todos os
"pequenos" Estados, pelo outro? Muitas vezes, a mesma diligência visava
simultaneamente objectivos contraditórios, como salvaguardar as próprias
possibilidades de bloqueio, pretendendo, ao mesmo tempo, reduzir as possibilidades
de bloqueio dos outros ... E, acima de tudo, todo este debate foi levado a cabo
esquecendo que, afinal, a dinâmica da negociação comunitária faz que muito
raramente se chegue a uma votação. Sendo a realidade política o que é, o Parlamento
pode, no entanto, aceitar o acordo obtido pelos chefes de Estado e de Governo, não
ocultando, porém, que o deplora...

(5) Seja qual for o método de decisão, importa que esta aplicável. Daí a importância da
questão do âmbito de aplicação do voto por maioria qualificada. A Constituição
realiza progressos sensíveis nesta matéria: podem contar-se cerca de 45 novos casos
de votação por maioria qualificada em diferentes domínios. Em contrapartida, a
unanimidade é ainda exigida em 70 casos (cf. Anexo IV). Se a tendência geral pode
considerar-se positiva, não é possível deixar de deplorar que, em certos casos, não se
tenha ido mais longe, ou mesmo que a CIG tenha recuado relativamente a propostas
que haviam sido objecto de consenso maduramente reflectido na Convenção (o
exemplo mais flagrante é o referente ao quadro financeiro plurianual).

(6) Outra importante melhoria introduzida na Constituição em termos de transparência é
o requisito de que as reuniões das diferentes formações do Conselho devam ser
divididas em duas partes, segundo se trate de exercer a função legislativa ou outras
funções, com o corolário de que, quando o Conselho delibera ou vota sobre actos
legislativos, as suas reuniões são públicas. Embora tenhamos de deplorar que os
Estados-Membros não tenham seguido a proposta da Convenção, que o Parlamento
apreciava bastante, de criação de um verdadeiro Conselho legislativo autónomo,
pode no entanto considerar-se que o aspecto essencial dessa proposta, a garantia da
publicidade e da transparência da actividade legislativa do Conselho, foi preservada.

(7) A nível das formações e do funcionamento do Conselho, a principal inovação é a
criação de um Conselho dos Negócios Estrangeiros autónomo, que será presidido
pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Juntamente com o Conselho dos Assuntos
Gerais, trata-se das duas únicas formações do Conselho cuja existência está prevista
pela Constituição. Esta remete para uma decisão do Conselho Europeu, deliberando
por maioria qualificada, o estabelecimento de outras formações. Os esforços
tendentes a modificar o actual sistema das Presidências rotativas do Conselho, por
forma a assegurar uma maior visibilidade e também a coerência e a continuidade dos
seus trabalhos, tiveram fracos resultados. Com efeito, os Estados-Membros
afastaram-se da proposta da Convenção e acabaram por apoiar o princípio de uma
rotatividade igual no interior de um sistema de Presidência por equipas fixado por
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decisão do Conselho Europeu, deliberando por maioria qualificada, cujos benefícios
efectivos não podem antecipadamente prever-se.

6.4. Comissão

(1) Outra das questões institucionais que esteve no centro dos debates, tanto da
Convenção como da Conferência Intergovernamental, foi a da composição da
Comissão. A solução alcançada, diferida no tempo, afasta-se da proposta da
Convenção, mas corresponde melhor à realidade política e pode considerar-se
positiva: permite respeitar a aspiração dos novos Estados-Membros no sentido de
estarem representados na Comissão nos primeiros anos da sua adesão, prevendo,
num prazo razoável (2014), a indispensável redução do número de comissários (a 2/3
do número dos Estados-Membros, o que, mesmo a 27, significará já uma redução do
actual número de comissários). Com base num sistema de rotação que preserva a
igualdade entre os Estados-Membros, esta solução permitirá conter em limites
aceitáveis a dimensão da Comissão. A frequência do período durante o qual cada
Estado-Membro não designará comissário será de uma vez em três mandatos.

(2) A Constituição introduz progressos importantes no que respeita à nomeação do
Presidente da Comissão, que passará a ser eleito pelo Parlamento Europeu sob
proposta do Conselho Europeu, deliberando por maioria qualificada. Isto constitui
mais um passo na legitimação política da Comissão, mormente na medida em que o
Conselho Europeu tem de ter em conta as eleições para o Parlamento Europeu.
Posteriormente, toda a Comissão, Presidente, Ministro dos Negócios Estrangeiros,
nomeado segundo um procedimento específico (cf. infra), e os comissários,
escolhidos pelo Conselho de acordo com o Presidente designado, é submetida,
enquanto colégio, a uma votação de aprovação pelo Parlamento Europeu17.

(3) Note-se igualmente o reforço do papel do Presidente da Comissão, nomeadamente no
que respeita à organização interna da Comissão e ao direito de solicitar a demissão
de um comissário, o que vai no sentido de uma maior eficácia da Comissão.

6.5. Ministro dos Negócios Estrangeiros

(1) Uma das principais inovações institucionais da Constituição é a criação do lugar de
Ministro dos Negócios Estrangeiros da União (fundindo num só lugar os dois já
existentes de Alto Representante para a Política Externa e de Segurança Comum e de
Comissário responsável pelas relações externas), que responde ao objectivo de
assegurar a coerência e a visibilidade do conjunto da acção externa. O Ministro tem
uma dupla pasta institucional: tem a seu cargo a condução da política externa de
segurança comum da União, e é nessa qualidade que preside ao Conselho dos
Assuntos Externos, apresenta propostas e assegura a execução das decisões do

                                                
17 Note-se que a CIG não seguiu a proposta da Convenção que visava a apresentação, pelo Governo de cada
Estado-Membro, de uma lista de três nomes, de entre os quais o Presidente escolheria um comissário proposto
por esse Estado-Membro. Aliás, pode também lamentar-se o facto de a CIG não ter apoiado a proposta da
Comissão no sentido de que a investidura da Comissão terminasse pela votação politicamente simbólica do
Parlamento Europeu e ter acrescentado ainda uma fase ao processo, que conclui pela nomeação da Comissão
pelo Conselho Europeu, deliberando por maioria qualificada.
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Conselho, e, ao mesmo tempo, é Vice-Presidente da Comissão, assumindo as
responsabilidades desta instituição no domínio das relações externas e coordenando
todos os aspectos da acção externa da União. Será assistido por um Serviço Europeu
para a Acção Externa composto por pessoal da Comissão, do Secretário-Geral do
Conselho e dos serviços diplomáticos nacionais e que será criado por decisão do
Conselho após parecer do Parlamento Europeu e aprovação da Comissão.

(2) É, consequentemente, Membro da Comissão, mas tem um estatuto especial que se
traduz a nível dos processos da sua nomeação e da sua demissão: é nomeado pelo
Conselho Europeu, deliberando por maioria qualificada, com o acordo do Presidente
da Comissão; pode ser demitido pelo Conselho Europeu segundo o mesmo processo
e apresenta a sua demissão caso o Presidente da Comissão o solicite. Enquanto
Membro da Comissão, deve também ser submetido à votação de investidura do
colégio pelo Parlamento Europeu e à demissão colectiva, caso este último aprove
uma moção de censura.

(3) Estas disposições correspondem ao que o Parlamento Europeu há muito defendia:
com efeito, o Ministro poderá reforçar a coerência e a eficácia da acção internacional
da União, favorecer a emergência de uma verdadeira política externa comum,
melhorar a visibilidade da União a nível internacional, dando-lhe uma face. A tripla
responsabilidade política do Ministro, em relação ao Parlamento Europeu, ao
Conselho e ao Presidente da Comissão é positiva. No entanto, mantém-se a
possibilidade de surgirem conflitos entre o Ministro e o Presidente da Comissão ou o
Presidente do Conselho e o seu estatuto híbrido pode colocá-lo em situação de
conflito de lealdade entre o Conselho e a Comissão.

6.6. O Tribunal de Justiça da União Europeia

A Constituição reforça igualmente o papel do órgão jurisdicional da União, que designa
por Tribunal de Justiça da União Europeia, composto pelo Tribunal de Justiça, pelo
Tribunal Geral por  eventuais tribunais especializados que podem ser criados por lei
europeia18. Embora não haja grandes modificações no que respeita  à composição e à
organização do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral no que respeita ao processo de
nomeação dos juízes e dos advogados gerais, cumpre notar a introdução de uma fase
preliminar: antes de ser nomeados pelos Estados-Membros, os candidatos indicados pelos
governos serão ouvidos por um comité encarregado de avaliar a adequação dos
candidatos ao exercício das suas funções.

Doravante, os actos do Conselho Europeu e das agências serão submetidos a um controlo
jurisdicional de legalidade. São facilitadas as condições de admissibilidade dos recursos
das pessoas singulares e colectivas contra actos regulamentares. Os actos adoptados no
domínio da cooperação judiciária em matéria penal e da cooperação policial podem ser
objecto de recurso jurisdicional, excepto no que respeita ao controlo da validade e da
proporcionalidade de operações policiais, bem como ao exercício, pelos Estados, das suas

                                                
18 Adoptada pelo Parlamento e pelo Conselho segundo o processo legislativo ordinário, quer sob proposta da
Comissão e após consulta do Tribunal de Justiça, quer a pedido do Tribunal de Justiça e após consulta da
Comissão.
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responsabilidades em matéria de manutenção da ordem pública e de protecção da
segurança interna. Por último, embora os actos adoptados no domínio da política externa
e de segurança comum não possam ser objecto de tal recurso, o Tribunal é, no entanto,
competente para se pronunciar sobre a legalidade das decisões europeias que prevejam
medidas restritivas relativamente a pessoas singulares e colectivas.

6.7. Outras instituições e órgãos consultivos

(1) As disposições relativas ao Banco Central Europeu (elevado à posição de instituição
da União) e do Tribunal de Contas praticamente não são alteradas. Notar-se-á, no
entanto, que os membros do directório do banco passarão a ser nomeados pelo
Conselho, deliberando por maioria qualificada, e não por unanimidade.

(2) Relativamente ao Comité das Regiões e ao Comité Económico e Social, quase não
existem modificações. Note-se, no entanto, que o Comité da Regiões adquire um
direito de recurso jurisdicional por violação do princípio de subsidiariedade contra
actos legislativos pela adopção dos quais a constituição preveja a sua consulta.

* * *

Pode assim concluir-se que, apesar de certos aspectos relativamente aos quais não é
possível apreciar com antecedência a eficácia das modificações propostas, a Constituição
consegue uma clarificação e um reforço da capacidade das instituições, preservando o
"método comunitário" e o equilíbrio institucional, o que deverá permitir à União responder
à nova situação resultante do alargamento e afirmar-se no contexto internacional.

7. Actos e procedimentos: um sistema mais coerente, preciso e compreensível

7.1. A Constituição realiza importantes progressos em termos de simplificação e
racionalização dos processos de decisão e dos instrumentos de acção. São evidentes os
ganhos em matéria de eficácia dos processos, de legitimação democrática e de
transparência. As próprias modificações terminológicas são importantes para permitir aos
cidadãos compreenderem melhor quem decide e o quê na União, e de que forma.

7.2. A tipologia dos instrumentos jurídicos é simplificada e clarificada: são consagrados seis
tipos de instrumentos jurídicos: a lei, a lei-quadro, o regulamento, a decisão, a
recomendação e o parecer. Trata-se de termos simples, claros, cujo qualificativo
europeu/europeia permitirá aos cidadãos compreenderem do que se trata, pois têm
correspondência na terminologia utilizada na maior parte dos Estados-Membros (uma lei
é um acto normativo emanado do Parlamento, o regulamento é um acto normativo do
Executivo), pondo fim à confusão e à imprecisão terminológica até hoje reinantes.

7.3. A Constituição estabelece igualmente uma clara e precisa hierarquia das normas. É
claramente enunciada a supremacia dos actos legislativos sobre os actos executivos. A
Comissão é claramente reconhecida como Executivo europeu, ao qual incumbe tomar as
medidas necessárias para a execução dos actos legislativos a nível europeu, assumindo o
Conselho apenas excepcionalmente funções executivas, caso a Constituição
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expressamente o determine, ou quando os actos legislativos o especifiquem e o
fundamentem.

7.4. A criação de uma categoria de regulamentos delegados, confiados à Comissão pela
autoridade legislativa (Parlamento Europeu e Conselho), poderá contribuir para a eficácia
da acção pela União, pois permitirá libertar o legislador de pormenores de natureza
técnica que o Executivo tem maior capacidade para tratar de forma rápida e adequada.
Acresce que é acompanhada pelas indispensáveis garantias de controlo por parte da
autoridade legislativa (através de um mecanismo denominado "call back"),
assegurando-se a total paridade entre o Parlamento Europeu e o Conselho19.

7.5. Os novos processos legislativos: a Constituição destaca claramente o processo legislativo
ordinário (que corresponde à actual co-decisão). Trata-se do processo legislativo por
excelência, sendo os outros concebidos como excepções que devem ser expressamente
previstas na Constituição. Este processo define-se pela iniciativa da Comissão (excepto
em certas matérias do domínio do espaço de liberdade, de segurança e de justiça em que a
partilha com ¼ dos Estados-Membros, no mínimo) e a co-decisão do Parlamento Europeu
e do Conselho (algumas modificações de pouco alcance introduzidas no anterior processo
de co-decisão visam justamente sublinhar a paridade total entre estas duas instituições),
deliberando o Conselho por maioria qualificada.

7.6. O âmbito de aplicação do processo legislativo ordinário foi sensivelmente alargado: cerca
de cinquenta novas bases jurídicas (elevando-se, assim, o número total a 87), algumas de
enorme importância como as referentes ao espaço de liberdade, segurança e justiça, as
políticas agrícolas e da pesca, o espaço de investigação europeu ou a definição das
competências de execução (até hoje regulada pela decisão-quadro relativa à comitologia)
ou o actual "regulamento financeiro" (cf. Anexo II). Em todos estes domínios, o
Conselho deixa de poder decidir só, mas tão-só de acordo com o Parlamento.

7.7. São ainda pouco numerosos os casos de processos legislativos especiais em que uma
aprovação ao simples parecer - e, por vezes, não é possível compreender a escolha deste
tipo de processo senão como resultado de concessões feitas durante as negociações da
Conferência Intergovernamental. Recenseamos 3 casos de leis do Parlamento Europeu
que são adoptadas com a aprovação do Conselho20. Por seu turno, os casos de leis do
Conselho elevam-se a 2821. A lei que contém o orçamento anual é objecto de um
processo especial de decisão conjunta do Parlamento Europeu e do Conselho (cf. infra,
ponto 8).

                                                
19 Com efeito, cada um dos ramos da autoridade legislativa pode, a qualquer momento, revogar a delegação.
Além disso, o regulamento delegado previsto pela Comissão só pode entrar em vigor se, no prazo previsto pela
lei/lei-quadro que concede a delegação, nenhuma das duas instituições formular objecções.
20 A lei que estabelece o Estatuto dos Deputados Europeus, a que estabelece o Estatuto do Provedor de Justiça
Europeu e a que define as modalidades do exercício do direito de inquérito (que deve também ser aprovada pela
Comissão) - cf. Anexo III.
21 Em 22 casos o Conselho decide por unanimidade (5 casos com a aprovação do Parlamento Europeu, 17
mediante parecer simples); em 6 casos decide por maioria qualificada (1 com aprovação do Parlamento Europeu,
5 com parecer simples) - cf. Anexo III.
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7.8. Apesar destas excepções, é inegável que a Constituição introduz progressos nítidos em
termos de eficácia e de legitimação democrática da legislação europeia. Aliás, a estes
progressos vêm acrescentar-se progressos muito semelhantes em matéria de adopção dos
acordos internacionais celebrados pela União, graças à extensão do processo de votação
por maioria qualificada no Conselho e ao requisito da aprovação do Parlamento Europeu
(por exemplo, no que respeita aos acordos de aplicação da política comercial comum).

8. As finanças da União

8.1. Uma das questões mais polémicas, tanto na Convenção como na Conferência
Intergovernamental, foi a reforma do sistema das finanças da União e, designadamente, o
processo orçamental. Tratava-se de institucionalizar um sistema que permitisse, no
futuro, financiar a União de forma adequada, transparente e democrática e, em especial
para o Parlamento Europeu, de consolidar as suas competências na qualidade de ramo da
autoridade orçamental, dando-lhe uma palavra decisiva relativamente à totalidade do
orçamento da União, incluindo as despesas até hoje classificadas "obrigatórias" como,
por exemplo, as despesas relativas às políticas comuns da agricultura e da pesca. O
resultado definitivo, embora globalmente positivo, foi um pouco contrariado pela
Conferência Intergovernamental, que não seguiu completamente as propostas da
Convenção.

8.2. A Convenção havia proposto um modelo de três "patamares", simples e equilibrado:

- o Conselho continuaria a adoptar, por unanimidade (com a aprovação subsequente dos
Estados-Membros, em conformidade com as respectivas normas constitucionais), os
elementos essenciais e o limite máximo dos recursos próprios22;

- o Parlamento Europeu e o Conselho adoptariam em conjunto as Perspectivas
Financeiras, que seriam constitucionalizadas sob a designação de "quadro financeiro
plurianual" (o Conselho deliberaria por maioria qualificada a partir do primeiro quadro
financeiro posterior à entrada em vigor da Constituição);

- as duas instituições adoptariam em conjunto o orçamento anual: após uma primeira
leitura em cada instituição que poderia levar à convocação de um comité de conciliação,
o Parlamento teria a última palavra em caso de desacordo, desde que reunisse uma
ampla maioria, na falta da qual a posição do Conselho teria prevalência.

8.3. Isto significava que os Estados-Membros continuavam a deter a chave essencial da
definição do montante e da natureza das receitas da União, que os dois ramos da
autoridade orçamental deveriam procurar chegar a um acordo sobre a programação das
despesas e que, em caso de desacordo relativamente ao orçamento anual, o Parlamento
Europeu poderia ter a última palavra relativamente à totalidade das despesas (sendo
suprimida a distinção entre despesas obrigatórias e despesas não obrigatórias), dentro das

                                                
22  A Constituição prevê uma lei do Conselho relativamente à qual o Parlamento só pode emitir o seu parecer.
Em contrapartida, a Convenção propunha que as medidas de execução do sistema de recursos próprios fossem
adoptadas por uma lei do Conselho, adoptada por maioria qualificada, com a aprovação do Parlamento.
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balizas dos limites máximos do quadro financeiro. Na prática, as duas instituições eram
muito incitadas à conciliação.

8.4. Uma grande parte dos Estados-Membros pôs em causa este sistema equilibrado, tendo-se
assistido, ao longo da Conferência Intergovernamental, à apresentação de propostas que
chegavam a pôr gravemente em causa os actuais poderes do Parlamento Europeu neste
domínio, sendo mesmo susceptíveis de destruir a ideia da democracia financeira na
União. Graças designadamente aos esforços dos representantes do Parlamento Europeu e
das Presidências italiana e irlandesa, foi possível chegar a um compromisso que, apesar
de tudo, preserva os direitos do Parlamento na matéria:

- mantiveram-se as propostas da Convenção ao nível dos recursos próprios;

- o quadro financeiro continua a ser adoptado pelas duas instituições, mas o Conselho
deliberará por unanimidade até que o Conselho Europeu, por unanimidade, decida que o
Conselho pode deliberar por maioria qualificada;

- o orçamento anual deve igualmente ser adoptado conjuntamente pelo Parlamento
Europeu e pelo Conselho mas, em caso de desacordo, o processo deverá recomeçar com
a apresentação, pela Comissão, de um novo projecto de orçamento.

8.5. Esta solução preserva o essencial dos poderes orçamentais do Parlamento Europeu, ao
qual é reconhecida uma palavra decisiva sobre a totalidade do orçamento devido ao
abandono da distinção entre despesas obrigatórias e despesas não obrigatórias. No
entanto, a manutenção da unanimidade para a adopção do quadro financeiro plurianual
complica seriamente as futuras negociações e enfraquece o incitamento à concertação
orçamental entre as instituições que a proposta da Convenção pressupunha.

9. Progressos nas políticas sectoriais

A Parte III da Constituição relativa às "Políticas e Funcionamento da União", composta por
322 artigos, é a mais extensa. Contém quase todas as disposições já existentes nos actuais
Tratados relativamente à definição e à aplicação das políticas sectoriais e, em especial, as
bases jurídicas para a acção da União em cada domínio. Pode considerar-se que muitas
dessas disposições poderiam ter sido simplificadas ou adaptadas às mudanças verificadas
desde a  sua redacção. Mas a verdade é que o mandato que o Conselho Europeu havia
conferido à Convenção não a habilitava para proceder a uma revisão em profundidade
dessas disposições.

Assim, as modificações introduzidas na Parte III devem-se essencialmente às escolhas
efectuadas no âmbito da Parte I do Tratado Constitucional no que respeita à supressão dos
"pilares", às competências da União, às instituições, aos processos de decisão e aos
instrumentos jurídicos. É essa a razão por que, exceptuando o caso do domínio do espaço
de liberdade, segurança e justiça (grosso modo, o ex-"terceiro pilar") e o das relações
externas, em especial a Política Externa e de Segurança Comum, relativamente aos quais
as modificações são mais sensíveis, nas demais políticas sectoriais, as modificações são
essencialmente atinentes aos processos aplicáveis e à repartição das bases jurídicas entre
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actos legislativos e não legislativos, o que, em si, pode constituir uma garantia de maior
eficácia, legitimação democrática e transparência da acção da União, tendo em conta o
carácter positivo das modificações que analisámos anteriormente. Por outro lado, cabe
referir a introdução de um capítulo inicial que agrupa as "cláusulas horizontais" aplicáveis
transversalmente a todas as políticas. Passaremos em revista os aspectos principais dessas
modificações a fim de compreender se permitem à União agir de forma mais eficaz e mais
democrática nos domínios em causa.

9.1. Espaço de liberdade, segurança e justiça

(1) Em termos de políticas internas, é no domínio do espaço de liberdade, segurança e
justiça que a Constituição é mais inovadora, nomeadamente graças à supressão da
estrutura por pilares e à integração da cooperação judiciária em matéria penal e da
cooperação policial (que se integravam até hoje no "terceiro pilar") na lógica
comunitária, mediante a generalização do processo legislativo ordinário e da votação
por maioria qualificada23. Isto, embora persista um certo particularismo institucional:
a definição, pelo Conselho Europeu (e consequentemente por consenso), de
orientações estratégicas da programação legislativa e operacional, sem que o
Parlamento seja associado, a partilha da iniciativa legislativa entre a Comissão e um
quarto dos Estados-Membros (e não um só Estado-Membro como actualmente) no
domínio da cooperação judiciária em matéria penal e da cooperação policial, o
reforço do papel dos Parlamentos nacionais, nomeadamente quanto ao controlo do
respeito do princípio de subsidiariedade (um quarto dos parlamentos nacionais para
lançar o alerta precoce, em vez de um terço).

(2) Os objectivos das políticas neste domínio são clarificados, tendo a sua definição sido
aprofundada. A acção da União na matéria é explicitamente subordinada aos direitos
fundamentais. O acesso à justiça é consagrado como objectivo geral. O
reconhecimento mútuo dos diferentes sistemas e a aproximação das legislações são
reconhecidos como dois meios justapostos para a realização das políticas.

As políticas de asilo e de imigração, de controlo nas fronteiras e de vistos são
reconhecidas como políticas comuns da União e regem-se por princípios de
solidariedade e de partilha equitativa das responsabilidades entre os
Estados-Membros.

A Constituição consagra igualmente notáveis avanços em matéria de cooperação
judiciária em matéria civil e de cooperação judiciária em matéria penal, bem como
em matéria de cooperação policial, graças sobretudo à aplicação do processo
legislativo ordinário.

(3) Assim sendo, a cooperação judiciária civil é alargada a todas as matérias com
incidência transfronteiriça e baseia-se no reconhecimento mútuo das decisões
judiciárias e extrajudiciárias, aplicando-se o processo legislativo ordinário às

                                                
23 A Constituição não põe em causa a situação particular do Reino Unido, da Irlanda e da Dinamarca em matéria
de espaço de liberdade, segurança e justiça tal como definida em diversos protocolos já existentes e que foram
adaptados ao novo texto constitucional.
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eventuais medidas de aproximação das legislações, excepto em matéria de direito da
família em que a unanimidade é a regra (lei do Conselho com simples parecer do
Parlamento Europeu). Contudo, o Conselho pode decidir, por unanimidade, alargar o
processo legislativo ordinário a certos aspectos do direito de família que tenham
incidência transfronteiriça.

(4) Em matéria de cooperação judiciária em matéria penal, a grande inovação é o facto
de se prever o processo legislativo ordinário (maioria qualificada) para a
aproximação das legislações, tanto no âmbito processual (regras mínimas para
permitir o reconhecimento mútuo dos julgamentos e das decisões judiciárias, etc.)
como no âmbito do direito penal material: regras mínimas para a definição de certos
crimes graves e de dimensão transfronteiriça enumerados na Constituição, bem como
das sanções. A Constituição prevê mesmo que o Conselho, por unanimidade, possa
identificar outros domínios do processo penal, bem como outros domínios da
criminalidade, nos quais se possa aplicar o processo legislativo ordinário.

Esta evolução suscitou fortes resistências por parte de certos Estados-Membros,
apesar da garantia de que a legislação europeia neste domínio deve respeitar os
aspectos fundamentais do sistema jurídico dos Estados-Membros. Assim, a fim de
permitir chegar a um acordo, a Conferência Intergovernamental previu um
mecanismo de "travão de emergência" susceptível de dar todas as garantias
requeridas aos Estados-Membros que sintam dificuldades na matéria, sem, contudo,
bloquear completamente as possibilidades de evolução: caso um Estado-Membro
considere que uma proposta legislativa afecta "aspectos fundamentais do seu sistema
jurídico", pode solicitar a consulta do Conselho Europeu. O Conselho Europeu
dispõe de um prazo de quatro meses para submeter a questão ao Conselho a fim de
que o processo continue ou para solicitar à Comissão, ou ao grupo dos Estados
autores da iniciativa, a apresentação de uma nova proposta legislativa. Se o Conselho
Europeu não tomar a decisão mencionada no prazo de quatro meses ou se o novo
processo legislativo, iniciado a seu pedido, não tiver sido concluído no prazo de doze
meses, será imediatamente lançada uma cooperação reforçada nesta matéria, caso um
terço dos Estados-Membros o deseje.

(5) O Parlamento Europeu pode igualmente regozijar-se com o facto de a Conferência
Intergovernamental ter aprovado a proposta da Convenção no sentido da criação de
uma Procuradoria Europeia competente para lutar contra as infracções lesivas dos
interesses financeiros da União e que poderá perseguir os responsáveis pelas
mesmas, apesar da veemente oposição de várias delegações. Contudo, a Constituição
prevê a unanimidade para a aprovação da lei europeia que a institui, após a
aprovação do Parlamento Europeu. No entanto, uma cláusula "passerelle" prevê a
possibilidade da extensão das atribuições da Procuradoria Europeia à luta contra a
criminalidade grave de dimensão transfronteiriça, mediante uma decisão europeia
adoptada pelo Conselho por unanimidade, após aprovação do Parlamento Europeu.

(6) Por último, em matéria de cooperação policial verifica-se também a introdução do
processo legislativo ordinário, muito embora a unanimidade continue a ser regra para
a cooperação operacional e para a intervenção das autoridades competentes de um
Estado-Membro no território de outro Estado-Membro.
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9.2. Outras políticas internas

(1) Para além da introdução de algumas bases jurídicas novas correspondentes às
"novas" competências - ou melhor definidas - na Parte I, as modificações
introduzidas pela Constituição no âmbito das demais políticas sectoriais surgem
sobretudo em consequência da consagração da co-decisão (e, consequentemente, da
votação por maioria qualificada) como processo legislativo ordinário e da
"repartição" entre actos legislativos e não legislativos como actualmente definidos.

(2) Entre as mudanças mais significativas ressaltam as atinentes à política agrícola e à
política da pesca: aplicar-se-á o processo legislativo ordinário à adopção dos actos
legislativos que estabelecem as regras das organizações comuns dos mercados
agrícolas, bem como as outras disposições necessárias à prossecução dos objectivos
da política comum da agricultura e da pesca (actualmente, o Parlamento Europeu
apenas dispõe do direito a ser consultado). Isto significa que as linhas de orientação
das políticas comuns da agricultura e da pesca passarão igualmente a ser definidas
pelo Parlamento Europeu, e não deixadas apenas aos ministros da agricultura. Em
contrapartida, a definição dos preços, dos direitos niveladores, das ajudas e das
limitações quantitativas, bem como a repartição das possibilidades de pesca,
inserem-se nos actos não legislativos, sendo da responsabilidade do Conselho através
de regulamentos ou de decisões europeias.

(3) À política de investigação e desenvolvimento tecnológico vem acrescentar-se um
novo vector, a política espacial. O programa-quadro de investigação, doravante lei
europeia, será adoptado por maioria qualificada. Será simultaneamente criado um
espaço de investigação europeu - em que os investigadores, os conhecimentos
científicos e as tecnologias poderão circular livremente - cuja aplicação se processará
através de leis adoptadas segundo o processo legislativo ordinário. Um programa
espacial europeu poderá ser adoptado mediante uma lei ou uma lei-quadro.
Sublinhe-se que, durante a CIG, a protecção e a salvaguarda dos direitos legislativos
do Parlamento Europeu neste domínio foi seriamente posta em causa por certas
propostas.

(4) O novo capítulo referente à energia visa, entre outros, o objectivo de assegurar o
funcionamento do mercado da energia e a segurança do abastecimento, bem como
promover a eficácia energética e o desenvolvimento de energias renováveis.
Contudo, a CIG introduziu uma limitação à acção da União que não poderá afectar o
direito de um Estado-Membro a determinar as condições de exploração dos seus
recursos energéticos, a sua escolha entre diferentes fontes de energia e a estrutura
geral do seu abastecimento energético. Por outro lado, embora o processo legislativo
ordinário e a votação por maioria qualificada sejam a regra neste domínio, a CIG
prevê que qualquer medida, mormente de natureza fiscal, deve ser tomada por lei do
Conselho, adoptada por unanimidade, após consulta do Parlamento.

(5) Em matéria de saúde pública a CIG foi um pouco mais longe do que a Convenção,
acrescentando à luta contra os grandes flagelos transfronteiriços, entre as acções de
apoio conduzidas pela União, a vigilância, o alerta e a luta contra as ameaças
transfronteiriças graves para a saúde. Entre outros aspectos, a União deve igualmente
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estabelecer medidas que fixem normas elevadas de qualidade e segurança dos
produtos médicos, assim como medidas de protecção da saúde pública no que se
respeita ao tabaco e ao álcool. Sublinhe-se que a Constituição precisa que a acção da
União neste domínio é conduzida no respeito das responsabilidades dos
Estados-Membros em matéria de definição da sua política de saúde, que incluem a
gestão dos serviços de saúde e dos cuidados médicos, bem como a atribuição dos
recursos que lhes são afectados.

(6) É de deplorar que o texto finalmente adoptado não consagre modificações mais
substanciais em termos de política social, nomeadamente no que respeita à extensão
da maioria qualificada (não há modificações relativamente à situação actual).
Contudo, não seria exacto afirmar que a Constituição contém recuos em matéria
social. Pelo contrário, observam-se alguns progressos:

- o reconhecimento do "pleno emprego" e do "progresso social", entre os objectivos
da União consagrados no preâmbulo da Constituição;

- a introdução, no início da Parte  III, de uma "cláusula social" de carácter horizontal
segundo a qual a União tem de ter em conta, na definição e aplicação de todas as
políticas, as exigências ligadas à promoção de um nível de emprego elevado e à
garantia de uma protecção social adequada, à luta contra a exclusão social, bem
como um "nível elevado de educação, de formação e de protecção da saúde
humana";

- a criação de uma base jurídica que permite o reconhecimento e a preservação dos
serviços de interesse económico geral;

- o reconhecimento explícito, na Parte I, do papel dos "parceiros sociais" e
nomeadamente da cimeira social tripartida para o crescimento e o emprego, que
contribui ao diálogo social.

Importa não esquecer, além disso, que a integração da Carta dos Direitos
Fundamentais na Constituição significa o pleno reconhecimento, na ordem jurídica
comunitária, dos direitos sociais nela consagrados.

(7) Note-se, enfim, que o processo legislativo ordinário será aplicado relativamente às
medidas de segurança social que visam o direito às prestações para os trabalhadores
migrantes, assalariados e não assalariados. Isto será combinado com um outro
"travão de emergência": caso um Estado-Membro considere que essas medidas
podem afectar "aspectos fundamentais do seu sistema de segurança social,
nomeadamente o seu campo de aplicação, o seu custo ou a sua estrutura financeira ou
afecta o equilíbrio financeiro", pode solicitar que o Conselho Europeu seja
consultado sobre a questão (o que implica a suspensão do processo legislativo). O
Conselho Europeu deve, no prazo de quatro meses, enviar a questão ao Conselho
para que o processo continue ou solicitar à Comissão a apresentação de uma nova
proposta (no entanto, a Constituição nada diz quanto às consequências de uma
eventual inacção do Conselho ...).
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(8) Paralelamente, verifica-se que a Constituição não introduz alterações em matéria de
fiscalidade, mantendo-se a unanimidade a regra geral nesse domínio, embora as
passagens, bastante limitadas, ao processo legislativo ordinário (e,
consequentemente, à maioria qualificada) propostas pela Convenção em matéria de
medidas de cooperação administrativa e de luta contra a fraude e a evasão fiscal
ilegal (mediante constatação pelo Conselho, por unanimidade, de que as medidas
propostas se enquadrariam nesse âmbito) não tenham sido aprovadas pela CIG.

(9) Outro domínio que esteve no centro das discussões, mas cujas modificações são mais
modestas, é o da governação económica. No entanto, sublinhe-se a confirmação, a
nível das competências da União, da coordenação das políticas económicas e do
emprego (embora a CIG tenha modificado o texto da Convenção por forma a realçar
o facto de que são os Estados-Membros que coordenam as suas políticas segundo
modalidades definidas no seio da União) e o reforço das disposições específicas nos
Estados-Membros cuja moeda é o euro: por exemplo, a decisão do Conselho relativa
à adopção do euro por novos Estados-Membros (proposta pela Comissão) deve ser
precedida de uma recomendação aprovada por maioria qualificada pelos
Estados-Membros cuja moeda é já o euro.

Por outro lado, as modalidades de funcionamento do Eurogroupo são precisadas num
Protocolo anexado à Constituição. A CIG adoptou igualmente uma declaração sobre
o Pacto de Estabilidade e Crescimento. O Pacto deu, aliás, origem a veementes
discussões entre certas delegações, o que conduziu à adopção de algumas
modificações ao texto da Convenção. Estas traduzem-se nomeadamente pela
atenuação do papel proposto para a Comissão no que respeita ao procedimento
relativo aos défices excessivos (devendo as recomendações dirigidas pelo Conselho
ao Estado-Membro interessado ser tomadas com base numa simples recomendação
da Comissão, como actualmente, e com base não numa proposta, como propunha a
Convenção).

9.3. A política externa e de segurança comum

(1) Também o domínio das relações externas sofreu profundas modificações, embora
mais no plano institucional do que no dos processos de decisão. Na lógica da
instituição do Ministério dos Negócios Estrangeiros (cf. supra, ponto 6.5.) com uma
"dupla pasta" institucional e a quem cabe dirigir a política externa e de segurança
comum e coordenar todas as relações externas da União, a Constituição reuniu num
título específico todos os sectores da acção externa da União.

No que respeita à política externa e de segurança comum, que continua a ser
fundamentalmente um domínio da acção intergovernamental em que o papel do
Conselho Europeu é preponderante, a unanimidade continua a constituir a regra. A
maioria qualificada aplica-se apenas à execução das decisões tomadas pelo Conselho
Europeu (ou às propostas apresentadas pelo Ministro a pedido do Conselho Europeu)
ou pelo Conselho. No entanto, prevê-se um "travão de emergência" para o caso de
um Estado se opor à adopção de uma decisão por maioria qualificada por "razões
políticas vitais". Nem as propostas da Convenção (maioria qualificada para propostas
apresentadas pelo Ministro com o apoio da Comissão), nem as da Presidência italiana



PE 347.119v03 30/35 PR\542869PT.doc

PT

(maioria qualificada para todas as propostas do Ministro) puderam vencer a posição
de um certo número de Estados-Membros. De um modo geral, o Parlamento Europeu
adquiriu o direito a ser informado e mesmo consultado. A competência do Tribunal
de Justiça em matéria de política externa e de segurança comum é limitada, prevendo
a Constituição, apesar de tudo, que o Tribunal seja competente para controlar a
legalidade das decisões europeias que impliquem medidas restritivas relativas a
particulares.

(2) É no domínio específico da política de segurança comum que a Constituição permite
maiores progressos, tendo a Conferência Intergovernamental consagrado importantes
avanços que foram mesmo além do proposto pela Convenção.

Assim, a perspectiva de uma defesa comum ou, pelo menos, a definição de uma
política de defesa comum, cujos princípios haviam já sido acordados no Tratado de
Maastricht24, torna-se mais realista. Esta política comum de defesa dá à União uma
capacidade operacional com base em meios civis e militares. As principais inovações
neste domínio são as seguintes:

- actualização dos objectivos das "missões de tipo Petersberg"25;

- criação de uma Agência Europeia do Armamento, da Investigação e das
Capacidades Militares26;

- possibilidade de criação, por decisão do Conselho, por maioria qualificada, de uma
cooperação estruturada permanente em matéria de defesa entre os
Estados-Membros que dispõem de capacidades militares e vontade política de a ela
aderir (um Protocolo anexado à Constituição define as condições de aplicação dessa
cooperação estruturada);

- definição da obrigatoriedade de ajuda e da assistência mútua entre os
Estados-Membros, por todos os meios, caso um Estado-Membro seja objecto de
uma agressão armada no seu território, em conformidade com a Carta da
Organização da Nações Unidas e no respeito dos compromissos da Organização do
Tratado do Atlântico Norte para os Estados-Membros que lhe pertencem. A
Constituição sublinha que essa obrigatoriedade não põe em causa o carácter
específico da política de segurança e de defesa de certos Estados-Membros, o que
constitui uma garantia importante para os Estados tradicionalmente "neutros";

                                                
24 A decisão de criação, no momento adequado, de uma defesa comum é tomada pelo Conselho Europeu, por
unanimidade, exigindo, além disso, a aprovação de todos os Estados-Membros em conformidade com os
respectivos procedimentos constitucionais.
25 Mediante a inclusão de missões de desarmamento, de aconselhamento em matéria militar, de estabilização no
termo dos conflitos, de luta contra o terrorismo, incluindo nos territórios de países terceiros, que vêm
acrescentar-se às missões humanitárias e de evacuação, às missões de prevenção de conflitos e de manutenção da
paz e às missões de forças de combate, para gestão das crises e de restabelecimento da paz, já previstas.
26 Cuja missão consiste nomeadamente em promover a racionalização das capacidades militares dos
Estados-Membros, a coordenação das actividades de investigação em matéria de tecnologia de defesa e a
melhoria da eficácia das despesas militares.
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- possibilidade, para o Conselho, de confiar a um grupo de Estados a realização de
uma missão para a preservação dos valores da União;

- criação de um fundo de lançamento constituído por contribuições dos
Estados-Membros para as despesas militares que não estão a cargo do orçamento da
União;

- definição de um processo de acesso rápido às dotações da União.

(3) A Constituição prevê ainda uma cláusula de solidariedade entre os Estados-Membros
segundo a qual os demais Estados prestam, a seu pedido, assistência a um
Estado-Membro que seja objecto de um ataque terrorista ou de uma catástrofe
natural. As condições de aplicação desta cláusula serão adoptadas por decisão do
Conselho, sob proposta conjunta da Comissão e do Ministro. O Conselho decide por
unanimidade se essa decisão tem aplicações em termos de defesa. O Parlamento é
informado destas questões.

(4) Estes progressos são, consequentemente, significativos e não põem em causa nem
especificidades da política de segurança e de defesa de certos Estados-Membros,
nem os compromissos dos Estados-Membros pertencentes à Organização do Tratado
do Atlântico Norte. Tão-pouco são susceptíveis de transformar a União num bloco
militar agressivo, como alguns receiam. Alguns desejariam certamente ir mais longe,
sobretudo em termos de maioria qualificada. Tendo em conta a natureza
eminentemente intergovernamental deste domínio e a realidade política em que
Conferência Intergovernamental se inscreve, pode considerar-se que o resultado final
é positivo.

9.4. Outros domínios das relações externas

(1) Por outro lado, em matéria de relações externas, cumpre sublinhar as modificações
positivas introduzidas em matéria de política comercial comum. O seu campo de
aplicação é alargado no que respeita ao comércio dos serviços e à propriedade
intelectual. O papel do Parlamento Europeu é reforçado: trata-se do processo
legislativo ordinário para estabelecer as medidas de aplicação da política comercial
comum; ser-lhe-ão regularmente apresentados relatórios sobre as negociações de
acordos comerciais; estes só poderão ser celebrados com a sua aprovação. De notar, a
confirmação, pela Constituição, do que se designa por "excepção cultural"27.

(2) Por último, em matéria de ajuda humanitária o Parlamento Europeu pode regozijar-se
com a criação de uma base jurídica específica, submetida ao processo legislativo

                                                
27 A Constituição estabelece que o Conselho deve estatuir por unanimidade no que respeita aos acordos no

domínio dos serviços culturais e audiovisuais, quando estes são susceptíveis de afectar a diversidade cultural
e linguística da União. Esta "excepção" foi "alargada" pela CIG ao comércio dos serviços sociais, da
educação e da saúde, quando podem perturbar gravemente a organização desses serviços a nível nacional e
afectar a competência dos Estados-Membros em matéria de fornecimento desses serviços. Por outro lado, o
Conselho tem também de estatuir por unanimidade no que respeita aos acordos no domínio dos serviços, em
geral, e dos aspectos da propriedade intelectual, quando estes incluam disposições para as quais é requerida a
unanimidade para adopção de normas internas.
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ordinário, que prevê a criação de um corpo voluntário de ajuda humanitária.

10. Importantes elementos de flexibilidade

10.1. Outra questão fundamental consiste em saber se o novo quadro constitucional é
suficientemente flexível para permitir à União adaptar-se à evolução das circunstâncias
e responder aos novos desafios que poderão surgir no futuro.

A resposta a esta questão pode ser procurada a dois níveis diferentes: por um lado, o da
revisão da Constituição e por outro, o das possibilidades de evolução do sistema, no
interior do quadro constitucional, sem necessidade de rever a Constituição.

(1)No que se refere ao processo de revisão, o novo Tratado propõe melhorias evidentes:
em primeiro lugar, a atribuição ao Parlamento Europeu do direito de iniciativa de
revisão, a mesmo título que os Estados-Membros ou a Comissão, mas também a
institucionalização da Convenção como instância de preparação da revisão. Trata-se
do reconhecimento do papel absolutamente decisivo da Convenção na elaboração da
Constituição e dos limites inerentes ao método intergovernamental. O Parlamento
Europeu, que primeiro propôs o recurso ao método da Convenção, não pode deixar
de regozijar-se com esta modificação que contribuirá para a transparência e a
democratização do processo de revisão, bem como para assegurar maior eficácia.

Particularmente positivo é igualmente o facto de a aprovação do Parlamento Europeu
ser exigida para que o Conselho possa decidir não convocar uma Convenção, caso a
dimensão das modificações propostas não o justifique.

(2) Deploravelmente, a Conferência Intergovernamental não foi tão longe como o
Parlamento desejava no que respeita à simplificação do processo de revisão. Com
efeito, o texto prevê um processo simplificado de revisão do conteúdo das
disposições do  Título relativo às acções e políticas internas da União - na condição
de essa revisão não aumentar as competências atribuídas à União -, mas essa
simplificação consiste simplesmente em permitir ao Conselho Europeu não ter de
recorrer à Convenção (sem ter necessidade da aprovação do Parlamento Europeu),
mantendo, de qualquer forma, o requisito da unanimidade e da ratificação por todos
os Estados-Membros.

(3) Assim, a revisão da Constituição continuará a exigir, em todos os casos, a
unanimidade e a ratificação por todos os Estados-Membros. Isto, enquanto outras
propostas, que tiveram amplo apoio do Parlamento Europeu e dos Parlamentos
nacionais, teriam permitido flexibilizar um pouco mais este requisito no que respeita
à revisão das disposições da Parte III (bastante pormenorizadas e cuja natureza
constitucional é frequentemente duvidosa), respeitando simultaneamente o princípio
essencial de que todo o aumento suplementar das competências da União exigiria a
unanimidade dos Estados-Membros.

(4) Em contrapartida, o Parlamento Europeu não pode deixar de congratular-se com a
manutenção das "passerelles" propostas pela Convenção para a passagem da
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unanimidade à maioria qualificada do Conselho ou do processo legislativo especial
ao processo legislativo ordinário. O facto de tal decisão só poder ser adoptada pelo
Conselho Europeu deliberando por unanimidade, com a aprovação do Parlamento
Europeu, e só se nenhum Parlamento nacional se opuser no prazo de seis meses,
constitui uma  garantia suficiente do ponto de vista do respeito dos direitos de cada
Estado-Membro e da transparência e legitimação democrática da decisão.

(5) Outro aspecto positivo do novo texto constitucional diz respeito às melhorias
introduzidas em matéria de cooperações reforçadas, cuja importância poderá
amplificar-se no futuro tendo em conta o aumento substancial do número de
Estados-Membros. Preservando as condições necessárias para garantir a coesão do
conjunto da União e a sua unidade institucional, a Constituição alarga o campo das
cooperações reforçadas (podem aplicar-se a todos os domínios não cobertos pelas
competências exclusivas da União, quando, actualmente, o domínio da defesa está
excluído) e facilita o seu lançamento: deve reunir no mínimo 1/3 dos
Estados-Membros, adoptando o Conselho uma decisão por maioria qualificada,
excepto em matéria de Política Externa e de Segurança Comum, domínio em que
continua a ser requerida a unanimidade. Também a exigência da aprovação do
Parlamento Europeu (excepto no domínio da Política Externa e de Segurança
Comum) reforça a legitimação democrática da decisão de lançamento de uma
cooperação reforçada.

(6) Por último, é igualmente positivo o facto de a Conferência Intergovernamental ter
conseguido manter uma disposição "passerelle" para maioria qualificada ou para o
processo legislativo ordinário no âmbito das cooperações reforçadas, como a
Convenção havia proposto.

(7) A saída voluntária da União: pela primeira vez nos Tratados constitutivos das
Comunidades Europeias e, posteriormente, da União, que - com excepção do
primeiro, que instituía a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço - eram
expressamente celebrados por uma duração ilimitada, mas sem que se previsse
qualquer processo de denunciação colectiva ou de um só Estado-Membro, a
Constituição introduz, no seu artigo I-60º, um mecanismo de "saída voluntária da
União". É certo que, de todas as formas, na ausência de uma disposição particular, o
Direito Internacional dos Tratados consagrava já essa possibilidade. Contudo, a sua
inserção explícita no texto da própria Constituição, além de precisar as modalidades
exigidas para gerir tal eventualidade, constitui igualmente um sinal claro e forte de
que nenhum Estado-Membro é obrigado a prosseguir na aventura comum, caso o seu
povo não o deseje. Isto demonstra, juntamente com as disposições relativas às
cooperações reforçadas e estruturadas, que a adesão à União e ao desenvolvimento
das suas políticas é um acto de livre escolha, baseado num efectivo empenhamento
político.

11. As modalidades de entrada em vigor da Constituição

11.1.Em primeiro lugar, é conveniente recordar que a Conferência Intergovernamental foi
convocada com base no artigo 48º do Tratado da União Europeia, segundo o qual,
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qualquer que seja a dimensão das modificações que proponham os Tratados existentes
(incluindo se necessário a sua revogação - o que prevê o artigo IV-437º do projecto de
Constituição), estas só entrarão em vigor após ratificadas por todos os Estados-Membros,
em conformidade com as respectivas normas constitucionais.

11.2.Assim sendo, aquilo que a Constituição prevê no seu artigo IV-447º só pode ser válido
para o futuro. Esse artigo estabelece que, se decorrido um prazo de dois anos de todos os
processos de ratificação de uma modificação posterior do Tratado que estabelece a
Constituição, um quinto dos Estados-Membros ainda não tiver terminado o procedimento
ou tiver deparado com dificuldades no seu decurso (o que inclui a hipótese de rejeição
por um ou mais de entre eles), o Conselho Europeu analisará a questão.

11.3.No que se refere à ratificação do presente tratado originário, a CIG adopta uma
declaração de natureza política que será inscrita na sua Acta final e que retoma, em
substância, termos semelhantes aos do supramencionado artigo IV-447º.

11.4.É certo que, no passado, o Conselho Europeu se pronunciou sobre a questão, quando os
processos de ratificação dos Tratados anteriores depararam com problemas em certos
Estados-Membros. Todavia, ao inserir tal disposição - seguindo, nesse aspecto, as
propostas da Convenção -, a CIG quis dar um sinal político segundo o qual é dificilmente
aceitável que uma pequena minoria dos Estados-Membros impeça os outros de avançar,
tendo, aliás, em conta outras modalidades da Constituição que prevêem nomeadamente a
possibilidade de  saída voluntária da União e criam a possibilidade de recorrer a
cooperações reforçadas e/ou estruturadas nas quais nem todos os Estados-Membros são
obrigados a participar. Uma situação deste tipo deveria levar a negociações com vista a
encontrar uma solução que permitisse ter em conta não só a situação do Estado-Membro
que não estava em condições de ratificar a Constituição, mas também, e sobretudo, a dos
Estados-Membros que a aceitam.

III. Avaliação de conjunto/recomendação de aprovação da Constituição

1. Tendo em conta a análise apresentada, a opinião de conjunto do Parlamento Europeu
sobre os resultados da CIG concluída em Junho de 2004 não pode deixar de ser
perfeitamente positiva, pois reflectem um nível de ambição que muitos duvidavam ser
possível atingir no contexto geopolítico em que decorreu todo o exercício desde a
Declaração de Laeken sobre o futuro da União, de Dezembro de 200128.

2. O Tratado Constitucional foi redigido pela Convenção em condições bastante inéditas de
participação e transparência. Posteriormente, os chefes de Estado e de Governo
aprovaram o texto que será submetido à ratificação de todos os Estados-Membros. O
documento resultante desse processo é fruto de um compromisso em que intervieram
diversos actores: os Governos e os Parlamentos nacionais, enquanto depositários da
legitimidade nacional, o Parlamento Europeu e a Comissão, em nome das instituições
europeias, os cidadãos, quer a título individual, quer através de organizações da sociedade

                                                
28 Conclusões da Presidência, Conselho Europeu de Laeken de 14 e 15.12.2001 (doc. Conselho: SN 300/1/01
REV1)
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civil. Mas compromisso não significa acordo mínimo. Pelo contrário. Apesar das
carências acima expostas, as suas disposições reflectem uma grande ambição, algo que
parecia utópico tendo em conta o contexto político em que se desenrolaram os seus
trabalhos, a partir do seu início na Declaração de Laeken de Dezembro de 2001.

A consolidação das bases constitucionais da União e do seu quadro institucional, bem
como a racionalização e simplificação dos seus instrumentos, podem, enfim, inscrever-se
no longo prazo, após duas décadas de reformas permanentes.

A estabilidade e a segurança que caracterizam todo o texto constitucional são
completadas pelas disposições que organizam simultaneamente a evolução do processo
de tomada de decisão e autorizam o recurso a cooperações reforçadas e/ou estruturadas
que garantem a flexibilidade necessária para permitir uma adaptação do funcionamento
da União aos reptos a que terá que fazer face nos próximos anos.

Mas, principalmente, a Constituição introduz maior democracia na União Europeia,
promove uma maior eficácia na tomada de decisões, assegura uma maior clarificação
para a maior compreensão de quem faz o quê na União e o nível de responsabilidade que
cabe, por um lado, à União e, por outro, aos Estados-Membros. Na conferência de
imprensa realizada após o encerramento da Convenção, o Presidente Giscard d'Estaing
afirmou: O vencedor da Convenção é o Parlamento Europeu. Os relatores consideram que
os verdadeiros vencedores são os cidadãos, pois esta Constituição representa o maior
progresso desde os Tratados de Roma de 1957, consolida os nossos  valores e os nossos
princípios num projecto sugestivo de vida em comum, porque constitui a melhor resposta
para fazer face, em conjunto, aos desafios do presente.

3. Consequentemente, cabe ao Parlamento Europeu estar na vanguarda da promoção e da
defesa da Constituição e contribuir para suscitar e manter a vontade política necessária à
sua plena aplicação. Este papel deve já poder assumir-se mediante uma participação
activa nos debates que deverão acompanhar o processo de ratificação.


