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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de modificação do Acto relativo à eleição dos representantes ao 
Parlamento Europeu por sufrágio universal directo, de 20 de Setembro de 1976
(2007/2207(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Acto relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por 
sufrágio universal directo, anexo à Decisão do Conselho de 20 de Setembro de 1976 
(2007/2207(INI))1,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre o processo eleitoral do Parlamento e, 
em especial, a sua Resolução de 15 de Julho de 19982,

– Tendo em conta a sua Resolução de 11 de Outubro de 2007 sobre a composição do 
Parlamento Europeu3,

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 14 de Dezembro 
de 2007,

– Tendo em conta o artigo 39.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta o Tratado de Lisboa que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado 
que institui a Comunidade Europeia, assinado em Lisboa em 13 de Dezembro de 2007,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 19.º, 189.º, 190.º e 191.º do Tratado que estabelece a 
Comunidade Europeia,

– Tendo em conta o artigo 48.º do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 38.º-A e o n.º 3 do artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o Parecer da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

Considerando o seguinte:

A. O Tratado prevê que o Parlamento "elaborará um projecto destinado a permitir a eleição 
por sufrágio universal directo, segundo um processo uniforme em todos os 
Estados-Membros ou baseado em princípios comuns a todos os Estados-Membros"4,

B. Desde 1979, o Parlamento tem sido eleito por sufrágio directo de cinco em cinco anos e 
                                               
1 Decisão 76/787/CECA, CEE, Euratom do Conselho (JO L 278, de 8.10.1976, p.1.), alterada pela Decisão 93/81 
(JO L 33, de 9.2.1993, p. 15.) e pela Decisão 2002/772/CE, Euratom do Conselho (JO L 283, de 21.10.2002, 
p.1.)
2 JO C 292, de 21.9.1998, p.66 (relatório Anastassopoulos).
3 JO C 227, de 4.9.2008, p. 132 (relatório Lamassoure-Severin).
4 N.º 4 do artigo 190.º.
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tem visto os seus poderes e a sua influência aumentarem ao longo desse período,

C. Com o Tratado de Lisboa, o Parlamento deverá adquirir novos poderes, de grande 
importância, em matéria de legislação, de orçamento, bem como de eleição e controlo da 
Comissão,

D. Mesmo na ausência de acordo sobre um processo eleitoral uniforme, se verificou durante 
esse período uma convergência progressiva dos sistemas eleitorais, designadamente com a 
adopção universal da representação proporcional em 1999, a criação oficial de partidos 
políticos a nível da UE1 e a abolição do duplo mandato2,

E. O conceito de cidadania da União Europeia, formalmente introduzido na ordem 
constitucional pelo Tratado de Maastricht em 1993, incluindo o direito de participar, sob 
determinadas condições, nas eleições europeias e municipais noutros Estados-Membros 
que não o de origem, bem como a Carta dos Direitos Fundamentais, proclamada pela 
primeira vez em 2000, em Nice, contribuíram igualmente para o desenvolvimento 
progressivo da democracia pós-nacional,

F. Todavia, continua a ser pouco reconhecida a importância da função democrática do 
Parlamento, que os partidos políticos a nível europeia são ainda débeis, que as campanhas 
eleitorais continuam a ser mais nacionais do que europeias, que a cobertura das 
actividades do Parlamento pelos meios de comunicação continua a ser escassa e que a 
participação global nas eleições para o Parlamento conheceu um decréscimo constante, de 
63% em 1979 para 45,6% em 2004,

G. Subsistem, até hoje, várias disparidades entre os sistemas aplicados pelos 
Estados-Membros nas eleições para o Parlamento Europeu, designadamente no que diz 
respeito às circunscrições dos deputados ao PE e à utilização do voto preferencial,

H. É reduzido o número de cidadãos da UE residentes em Estados-Membros diferentes do 
seu que votam nas eleições para o Parlamento Europeu, e que é negligenciável o número 
dos que se apresentam às eleições; considerando que os critérios de residência para o 
direito de voto variam entre os Estados-Membros, tal como o prazo após o qual os 
cidadãos de um Estado-Membro residentes noutro país da UE ficam privados do direito de 
voto no seu país de origem,

I. Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, os Estados-Membros 
dispõem de uma importante margem de apreciação para decidir quem pode votar nas 
eleições parlamentares europeias, embora devam respeitar os princípios gerais do direito 
da UE e estejam impedidos de tratar de modo diferente as diversas categorias de cidadãos 
da UE que se encontram nas mesmas circunstâncias3,

J. Encontra-se bloqueada a nível do Conselho a actual proposta da Comissão que visa 
                                               
1 Regulamento (CE) n.º 2004/2003 do Parlamento europeu e do Conselho de 4 de Novembro de 2003 relativo ao 
estatuto e ao financiamento dos partidos políticos a nível europeu (JO L 297, de 15.11.2003, p. 1.)
2 Decisão 2002/772/CE Euratom do Conselho, n.º 7, alínea b), do artigo 1.º.
3 Processo C-145/04 Reino de Espanha/Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte [2006] Colectânea 
I-7917 (Gibraltar) e processo C-300/04 Eman e Sevinger/ College van burgemeester en wethouders van Den 
Haag [2006] Colectânea I-8055 (Aruba).
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facilitar a participação eleitoral dos cidadãos da UE residentes em Estados-Membros 
diferentes do seu; considerando que, em qualquer caso, as propostas da Comissão não 
visam capacitar os cidadãos devidamente qualificados para se apresentarem na mesma 
eleição em mais de uma lista nacional, embora tal não seja proibido pelo Acto1,

K. Subsistem outras questões que carecem de apreciação no que diz respeito às eleições para 
o Parlamento Europeu, designadamente a questão dos limiares, da idade mínima para 
participar nas eleições, da utilização de dispositivos de votação electrónica, de equilíbrio 
de género entre os candidatos, dos direitos das minorias linguísticas, da data e horário das 
eleições, da verificação de poderes dos deputados ao PE, do preenchimento de vagas, bem 
como dos privilégios e imunidades dos deputados ao PE,

L. A repartição dos lugares no Parlamento entre os Estados-Membros, bem como o número 
total de lugares, representaram questões decisivas em todas as conferências 
intergovernamentais (CIG) sobre a revisão dos Tratados, bem como no momento da 
adesão de cada novo Estado-Membro,

M. O Tratado de Lisboa formaliza o princípio da proporcionalidade degressiva na 
composição do Parlamento, dispondo ainda que o Parlamento "é composto por 
representantes do cidadãos da União"2 – por oposição à definição actual dos deputados ao 
PE como "representantes dos povos dos Estados reunidos na Comunidade"3,

N. Foi largamente ignorado o desejo anteriormente expresso pelo Parlamento de corrigir 
determinadas anomalias nas práticas eleitorais nacionais, bem com a sua proposta central 
de eleger um conjunto de deputados ao PE a partir de um lista de circunscrição 
transnacional,

O. O Conselho manifestou anteriormente o seu acordo à apreciação do pedido, apresentado 
pelo Parlamento, de revisão do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades, de 1965, 
após a entrada em vigor do Estatuto dos Deputados4,

P. O Conselho acordou anteriormente no reexame do Acto de 19765; considerando, todavia, 
que a última revisão formal do processo eleitoral pelo Parlamento remonta a 1998,

Q. A reforma eleitoral do Parlamento Europeu deve confirmar a prática de eleições livres e 
justas, e não deve violar a proporcionalidade global do sistema; considerando que a 
legislação eleitoral modernizada deve ser duradoura e compreensível, e que os princípios 

                                               
1 V. Directiva 93/109/CE do Conselho, de 6 de Dezembro de 1993, que estabelece o sistema de exercício do 
direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num 
Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade (JO L 329, de 30.12.1993, p. 34), e resolução legislativa do 
Parlamento Europeu, de 26 de Setembro de 2007, sobre uma proposta de directiva do Conselho que altera a 
Directiva 93/109/CE no que se refere a alguns aspectos do sistema de exercício do direito de voto e de 
elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residente num Estado-Membro de 
que não tenham a nacionalidade (JO C 219 E, de 28.8.2008, p. 193) (relatório Duff).
2 Artigo 14.º do Tratado da União Europeia na redacção do Tratado de Lisboa (versão consolidada).
3 Artigo 189.º TCE.
4 Declaração de 3 de Junho de 2005 dos Representantes dos Estados-Membros, reunidos no seio do Conselho.
5 Nos termos da Declaração 6151/02 do Conselho, de 22 de Fevereiro de 2002, "as disposições do presente Acto 
deverão ser reexaminadas antes das segundas eleições para o Parlamento Europeu que se realizarem depois da 
entrada em vigor das alterações ao Acto de 1976 que são objecto da presente decisão" ou seja, antes de 2009.
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da subsidiariedade e da proporcionalidade devem ser plenamente respeitados, de modo a 
não impor a uniformidade como um fim em si,

1. Decide reformar o seu processo eleitoral tendo por objectivo aumentar a popularidade do 
Parlamento em toda a União, reduzir as divergências entre os processos eleitorais dos 
Estados-Membros e responsabilizar mais o Parlamento perante os cidadãos que 
representa;

2. Propõe, por conseguinte, que sejam executadas as seguintes reformas em tempo útil para 
as eleições de 2014:

(a) Para aumentar a proximidade entre os cidadãos e os deputados ao Parlamento 
Europeu, serão criadas circunscrições territoriais em todos os Estados-Membros cuja 
população ultrapasse os 20 milhões de habitantes;

(b) Os Estados-Membros poderão criar circunscrições especiais para responder às 
necessidades das minorias linguísticas;

(c) Para reforçar a participação dos cidadãos, alargando o leque de escolhas disponível, os 
Estados-Membros deverão introduzir sistemas de votação preferencial, permitindo que 
os eleitores possam escolher entre os candidatos da sua lista preferida ("listas 
semiabertas"), e não apenas entre listas partidárias ("listas fechadas");

(d) O número de deputados eleitos por listas nacionais será de 750, entre um mínimo de 5 
e um máximo de 95 lugares por Estado-Membro;

(e) Para simplificar o procedimento de distribuição de lugares no Parlamento entre os 
Estados-Membros, bem como para despolitizar tal questão, será efectuada uma nova 
repartição de lugares antes de cada eleição, se tal for objectivamente justificado pelo 
Eurostat. A decisão será adoptada na base estritamente demográfica da população 
residente e segundo o princípio da proporcionalidade degressiva, conforme proposto 
pelo Parlamento e aceite, em princípio, pela CIG de 20071. A nova repartição será 
anunciada pelo menos 12 meses antes do fim do mandato;

(f) Para alargar a escolha dos eleitores, reforçar a dimensão europeia das campanhas 
eleitorais e desenvolver o papel dos partidos políticos europeus, será criada uma 
circunscrição única suplementar para o conjunto do território da UE. O número de 
deputados eleitos por essa lista transnacional corresponderá ao número de Estados. As 
listas transnacionais serão compostas por candidatos provenientes de pelo menos um 
quarto dos Estados e serão equilibradas em termos de género. Cada eleitor poderá 
utilizar um voto para a lista correspondente a toda a UE, para além do seu voto na lista 
nacional ou regional. A votação será preferencial, de acordo com o sistema de lista 

                                               
1 Declaração n.º 5 anexa à Acta Final da CIG. A formulação é a seguinte: "[O] rácio entre a população e o 
número de lugares atribuído a cada Estado-Membro deve variar em função da sua população respectiva, de modo 
a que cada deputado de um Estado-Membro mais povoado represente mais cidadãos que cada deputado de um 
Estado-Membro menos povoado e vice-versa, mas também nenhum Estado-Membro menos povoado disponha 
de mais lugares que um Estado-Membro mais povoado".
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"semiaberta", e os lugares serão atribuídos segundo o método de Sainte-Laguë1;

(g) Os candidatos podem apresentar-se à mesma eleição, tanto pela circunscrição 
correspondente a toda a UE como pelas circunscrições nacionais ou regionais; os 
candidatos que tenham residência oficial em mais do que um Estado-Membro, bem 
como os candidatos com dupla nacionalidade inscritos nos respectivos cadernos 
eleitorais, poderão apresentar-se à mesma eleição em mais de uma lista nacional ou 
regional;

(h) Será instituída uma autoridade eleitoral a nível da UE para regular a realização das 
eleições com base na lista correspondente a toda a UE e proceder à verificação de 
poderes dos deputados ao PE eleitos por essa lista. A autoridade eleitoral será 
composta por um representante de cada Estado-Membro, da Comissão e do 
Parlamento;

(i) Para salientar a natureza europeia das eleições, os dias de votação serão limitados aos 
sábados e domingos;

(j) A fim de encorajar a participação nos Estados-Membros onde as férias escolares e 
universitárias começam em Junho, bem como de permitir que o Parlamento 
recém-eleito disponha de mais tempo para se preparar para a eleição do Presidente da 
Comissão, o calendário eleitoral será antecipado de Junho para Maio2;

(k) A idade mínima para poder participar nas eleições parlamentares europeias será de 16 
anos. A idade mínima para poder apresentar-se como candidato será de 18 anos;

(l) O Parlamento procederá à verificação dos poderes dos seus deputados com base nos 
resultados oficialmente declarados pelos Estados-Membros (incluindo o 
preenchimento de vagas) e terá competências para decidir em caso de litígio; o 
Parlamento poderá igualmente adoptar medidas contra a retirada de um mandato por 
um Estado-Membro, nos casos e na medida em que entre em conflito com o Acto ou 
com o direito da União Europeia;

3. Determina a maximização do recurso às técnicas de votação electrónica para as eleições 
de 2014, desde que seja garantida a fiabilidade desse tipo de votação, tanto em termos 
técnicos como jurídicos;

4. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que intensifiquem os seus esforços para 
ajudar os cidadãos da UE residentes num Estado-Membro diferente do seu a participarem 
nas eleições europeias no seu país de adopção;

5. Convida os Estados-Membros a harmonizarem as suas regulamentações em matéria de 
supressão do direito de voto aos cidadãos nacionais residentes noutros Estados-Membros 
para efeitos de eleições parlamentares nacionais; encoraja os Estados-Membros que 

                                               
1 O método de Sainte-Laguë emprega os divisores 1,3,5,7, etc. e será utilizado para as eleições europeias de 2009 
na Alemanha, Letónia e Suécia. Este método produz um resultado ligeiramente mais proporcional do que o 
método de Hondt.
2 Conforme proposto na Resolução do Parlamento Europeu, de 1 de Dezembro de 2005 sobre como o 
Parlamento Europeu aprova a Comissão Europeia, JO C 285E de 22.11.2006, p. 137 (relatório Duff).
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partilham as mesmas concepções a reforçarem a sua cooperação numa base bilateral, 
adoptando direitos de voto recíprocos em eleições nacionais;

6. Exorta o Parlamento que será eleito em Junho de 2009 a considerar, à luz do estatuto que 
então couber ao Tratado de Lisboa, se a composição do Parlamento a partir de 2014 
deverá ter por base, como actualmente sucede, o número de habitantes residentes ou, em 
sua substituição, o número de cidadãos da UE de determinada nacionalidade residentes na 
União Europeia;

7. Solicita à Comissão que apresente ao Conselho as propostas de alteração dos Tratados 
necessárias para executar essas reformas, e pretende mais tarde propor as medidas de 
execução necessárias para que as reformas entrem em vigor em tempo útil antes das 
eleições parlamentares europeias de 2014;

8. Insta a CIG para a reforma eleitoral a alterar igualmente o Protocolo relativo aos 
Privilégios e Imunidades das Comunidades Europeias, de 1965, tendo em vista a 
instituição de um regime uniforme e supranacional para os deputados ao Parlamento 
Europeu1.        

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

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 6 de Julho de 2006, sobre a alteração do Protocolo relativo aos 
Privilégios e Imunidades (JO C 303 E, de 13.12.2006, p.830), na qual o Parlamento confirma a sua intenção de 
utilizar em parte o Estatuto dos Deputados como base da revisão prevista (Decisão do Parlamento Europeu que 
aprova o Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu, JO C 68 E, de 18.3.2004, p. 115).
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Projecto de decisão do Conselho sobre a proposta de modificação do Acto 
relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio 

universal directo, de 20 de Setembro de 1976

O CONSELHO,

Tendo em conta o n.º 4 do artigo 190º do Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o n.º 3 do artigo 108º do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica,

Tendo em conta a proposta do Parlamento Europeu,

Tendo em conta o parecer favorável do Parlamento,

Pretendendo dar execução às disposições do Tratado relativas ao processo eleitoral,

ADOPTOU as disposições em anexo à presente decisão, e recomenda que as mesmas sejam 
adoptadas pelos Estados-Membros de acordo com as respectivas exigências constitucionais, 

A presente decisão e o acordo que a acompanha serão publicados no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Os Estados-membros notificarão sem demora o Secretário-Geral do Conselho da União 
Europeia de que adoptaram os procedimentos exigidos ao abrigo das respectivas normas 
constitucionais para a adopção das disposições em anexo à presente decisão.

As alterações produzem efeitos no primeiro dia do mês seguinte à adopção das disposições da 
presente decisão pelos Estados-Membros, de acordo com as respectivas normas 
constitucionais. 



PE412.180v02-00 10/55 PR\746440PT.doc

PT

ANEXO I – Projecto de Acto sobre a proposta de modificação do Acto relativo à 
eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal 
directo, de 20 de Setembro de (Acto eleitoral de 1976)1

Alteração 1

Acto eleitoral de 1976
Artigo 1 – n.º 1

Acto eleitoral de 1976 Alteração

1. Em cada Estado-Membro, os deputados 
do Parlamento Europeu são eleitos por 
escrutínio, de listas ou de voto único 
transferível, de tipo proporcional.

1. Os deputados do Parlamento Europeu 
são eleitos por escrutínio, de listas ou de 
voto único transferível, de tipo 
proporcional.

Or. en

Alteração 2

Acto eleitoral de 1976
Artigo 1 – n.º 2

Acto eleitoral de 1976 Alteração

2. Os Estados-Membros podem autorizar 
o escrutínio de lista preferencial, segundo 
as regras que adoptarem.

2. Os sistemas de lista adoptados serão 
semi-abertos, nos quais os eleitores 
poderão escolher de entre os candidatos 
da sua lista preferida.

Or. en

                                               
1 As alterações do presente documento baseiam-se numa consolidação elaborada pelo Serviço Jurídico do 

Parlamento europeucom base no Acto relativo à eleição dos representantes à Assembleia por sufrágio 
universal directo (JO L 278 de 8.10.1976, p. 5), alterado pela Decisão nº 93/81/Euratom, CECA, CEE que 
altera o acto relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo 
anexo à Decisão nº 76/787/CECA, CEE, Euratom do Conselho, de 20 de Setembro de 1976 (JO L 33 de 
9.2.1993, p. 15), e na Decisão 2002/772/CE, Euratom do Conselho de 25 de Junho de 2002 e de 23 de 
Setembro de 2002 (JO L 283 de 21.10.2002, p. 1)Diverge do texto da versão consolidada produzida pelo 
Serviço das Publicações Oficiais da União Europeia (CONSLEG: 1976X1008 de 23.9.2002) em 2 
aspectos: incorpora um travessão no nº 1 do artigo 6º - "membro do Comité das Regiões" - resultante do 
artigo 5º do Tratado de Amesterdão (JO C 340 de 10.11.1997)e foi renumerada de acordo com o nº 1 do 
artigo 2º da Decisão 2002/772/CE,Euratom do Conselho.
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Alteração 3

Acto eleitoral de 1976
Artigo 2

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 2.º Artigo 2.º

Cada Estado-Membro pode, em função 
das suas especificidades nacionais, 
constituir círculos eleitorais para as 
eleições para o Parlamento Europeu, ou 
definir outras formas de subdivisão do seu 
espaço eleitoral, sem prejuízo global do 
carácter proporcional do sistema de 
escrutínio.

1. Cada Estado-Membro pode constituir 
círculos eleitorais para as eleições para o 
Parlamento Europeu numa base 
territorial ou linguística. 

2. Os Estados-Membros com uma 
população de, pelo menos, 20 milhões de 
pessoas, subdividirão a sua área eleitoral 
em circunscrições regionais.
3. A criação de círculos eleitorais não 
deve afectar a natureza proporcional 
global do sistema de votação.

Or. en

Alteração 4

Acto eleitoral de 1976
Artigo 2-A (novo)

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 2.º-A
1. O número total de deputados eleitos ao 
abrigo do disposto no artigo 2.º será de 
750. A representação será proporcional 
degressiva, com um mínimo de 5 
deputados por Estado. A nenhum Estado 
serão atribuídos mais de 95 lugares.
2. Para efeitos de distribuição de lugares 
entre Estados-Membros de acordo com o  
princípio da proporcionalidade 
degressiva, o rácio entre a população e o 
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número de lugares de cada Estado deve 
variar em função da sua população 
respectiva, de modo a que um deputado de 
um Estado-Membro mais povoado 
represente mais cidadãos que cada 
deputado de um Estado-Membro menos 
povoado e  também que nenhum Estado-
Membro menos povoado disponha de 
mais lugares que um Estado-Membro 
mais povoado;
3. A distribuição destes lugares entre 
Estados-Membros será revista durante o 
mandato de cada Parlamento. O 
Conselho, mediante proposta da 
Comissão, e com o parecer favorável do 
Parlamento, adoptará a decisão que 
estabelece a composição do novo 
Parlamento. A decisão será tomada, o 
mais tardar, doze meses antes do termo do 
mandato.

Or. en

Alteração 5

Acto eleitoral de 1976
Artigo 2-B (novo)

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 2.º-B
1. Sem prejuízo dos artigos 2.º e 2.º-A 
haverá um círculo eleitoral adicional 
formado por todo o território da União.
2. O número total de deputados eleitos ao 
abrigo do disposto no presente artigo será 
igual ao número de Estados.
3. Será instituída uma autoridade eleitoral 
para conduzir e verificar o processo 
eleitoral do círculo da União Europeia. A 
autoridade incluirá um representante do 
Parlamento Europeu, da Comissão e de 
cada Estado-Membro.
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4. As listas a nível da UE apresentadas 
pelos partidos políticos europeus só serão 
válidas se:
a) forem compostas por candidatos 
residentes em pelo menos um quarto dos 
Estados, e
b) se forem equilibradas em termos de 
género.
5. Cada eleitor disporá de um voto 
suplementar que poderá atribuir ao seu 
candidato preferido na lista a nível da 
UE. Os lugares serão atribuídos pelo 
método Sainte-Laguë.
6. As disposições pormenorizadas para a 
eleição do círculo da União Europeia, 
incluindo a delegação de poderes à 
autoridade eleitoral, serão estabelecidas 
nas medidas de execução a aprovar de 
acordo com o artigo 14.º.

Or. en

Alteração 6

Acto eleitoral de 1976
Artigo 3

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 3.º Artigo 3.º
Os Estados-Membros podem prever um 
limite mínimo para a atribuição de 
mandatos. Este limite não deve ser, a nível 
nacional, superior a 5 % dos votos 
expressos.

1. Os Estados-Membros podem prever um 
limite mínimo para a atribuição de 
mandatos distribuídos por círculos 
nacionais, regionais ou linguísticos. Este 
limite não deve ser, a nível nacional, 
superior a 5 % dos votos expressos.

2. Não haverá patamar mínimo para a 
atribuição de lugares no círculo eleitoral 
a nível da UE.

Or. en
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Alteração 7

Acto eleitoral de 1976
Artigo 4

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 4.º Artigo 4.º

Cada Estado-Membro pode fixar um 
limite máximo para as despesas de 
campanha eleitoral dos candidatos.

Os Estados-Membros e a autoridade 
eleitoral estabelecerão limites para as 
despesas de campanha dos candidatos e 
dos partidos.

Or. en

Alteração 8

Acto eleitoral de 1976
Artigo 5

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º

1. O período quinquenal para o qual são 
eleitos os deputados ao Parlamento 
Europeu tem início com a abertura da 
primeira sessão realizada após cada eleição

1. 1. O período quinquenal para o qual são 
eleitos os deputados ao Parlamento 
Europeu tem início com a abertura da 
primeira sessão realizada após cada eleição

Este período pode ser prolongado ou 
abreviado nos termos do segundo parágrafo 
do nº 2 do artigo 10º.

Este período pode ser prolongado ou 
abreviado nos termos do segundo parágrafo 
do nº 2 do artigo 11º.

2. O mandato de cada deputado inicia-se e 
cessa ao mesmo tempo que o período 
previsto no n.o 1.

2. O mandato de cada deputado inicia-se e 
cessa ao mesmo tempo que o período 
previsto no n.º 1.

Or. en

Alteração 9

Acto eleitoral de 1976
Artigo 6
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Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 6.º Artigo 6.º
1. Os deputados ao Parlamento Europeu 
votam individual e pessoalmente. Não 
podem receber ordens nem estar 
vinculados a quaisquer instruções.

Os deputados ao Parlamento Europeu terão 
os direitos e obrigações estabelecidos no 
Estatuto dos Deputados e no protocolo 
relativo aos Privilégios e Imunidades das 
Comunidades Europeias.

2. Os deputados ao Parlamento Europeu 
beneficiam dos privilégios e imunidades 
que lhes são aplicáveis por força do
protocolo de 8 de Abril de 1965 relativo 
aos Privilégios e Imunidades das 
Comunidades Europeias.

Or. en

Alteração 10

Acto eleitoral de 1976
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Acto eleitoral de 1976 Alteração

- membro de um parlamento nacional ou 
regional,

Or. en

Alteração 11

Acto eleitoral de 1976
Artigo 7 – n.º 2

Acto eleitoral de 1976 Alteração

2. A partir das eleições de 2004 para o 
Parlamento Europeu, o mandato de 
deputado do Parlamento Europeu é 
incompatível com o de membro de um 
Parlamento nacional.

Suprimido

Em derrogação desta regra e sem prejuízo 
do disposto no n.º 3:
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– os deputados do Parlamento nacional 
irlandês eleitos para o Parlamento 
Europeu numa eleição posterior podem 
exercer os dois mandatos 
simultaneamente até à realização das 
próximas eleições para o Parlamento 
nacional irlandês, data a partir da qual é 
aplicável o primeiro parágrafo do 
presente número,
– os deputados do Parlamento do Reino 
Unido que também sejam deputados do 
Parlamento Europeu durante o 
quinquénio anterior às eleições para o 
Parlamento Europeu de 2004 podem 
exercer os dois mandatos 
simultaneamente até às eleições de 2009 
para o Parlamento Europeu, data a partir 
da qual é aplicável o primeiro parágrafo 
do presente número.

Or. en

Alteração 12

Acto eleitoral de 1976
Artigo 7 – n.º 4

Acto eleitoral de 1976 Alteração

4. Os deputados ao Parlamento Europeu 
aos quais seja aplicável, no decurso do 
período quinquenal previsto no artigo 5º, o 
disposto nos nºs 1, 2 e 3 do presente artigo, 
serão substituídos nos termos do artigo 13º.

4. Os deputados ao Parlamento Europeu 
aos quais seja aplicável, no decurso do 
período quinquenal previsto no artigo 5º, o 
disposto nos nºs 1 ou 2 do presente artigo, 
serão substituídos nos termos do artigo 13º.

Or. en

Alteração 13

Acto eleitoral de 1976
Artigo 9-A (novo)
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Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 9.º-A
Os eleitores poderão votar nas eleições 
para o Parlamento Europeu a partir dos 
16 anos de idade.
Os candidatos serão elegíveis para o 
Parlamento Europeu a partir dos 18 anos 
de idade.

Or. en

Alteração 14

Acto eleitoral de 1976
Artigo 9-B (novo)

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 9.º-B
Os candidatos podem apresentar-se na 
lista a nível da UE e numa lista em um ou 
mais Estados-Membros na mesma eleição.

Or. en

Alteração 15

Acto eleitoral de 1976
Artigo 10 – n.º 1

Acto eleitoral de 1976 Alteração

1. As eleições para o Parlamento Europeu 
realizar-se-ão na data e horas fixadas por 
cada um dos Estados-Membros; esta data 
deve situar-se, para todos os Estados, 
dentro de um mesmo período 
compreendido entre a manhã de quinta-
feira e o domingo imediatamente 
seguinte.

1. Os dias de votação nas eleições para o 
Parlamento Europeu serão um sábado e 
domingo no mês de Maio.



PE412.180v02-00 18/55 PR\746440PT.doc

PT

Or. en

Alteração 16

Acto eleitoral de 1976
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Se se verificar ser impossível a realização 
das eleições na Comunidade no decurso 
deste período o Conselho, deliberando por 
unanimidade, após consulta do 
Parlamento Europeu, fixará, pelo menos 
um mês1 antes do termo do período 
quinquenal a que se refere o artigo 5.°, um 
outro período que pode situar-se o mais 
cedo um mês antes e o mais tardar um mês 
após o período que resulta do disposto no 
parágrafo anterior.

Se se verificar ser impossível a realização 
das eleições na União no decurso deste 
período o Conselho, deliberando por 
unanimidade, com o parecer favorável do 
Parlamento, fixará, pelo menos um ano
antes do termo do período quinquenal a 
que se refere o artigo 5.°, um outro período 
que pode situar-se o mais cedo um mês 
antes e o mais tardar um mês após o 
período que resulta do disposto no 
parágrafo anterior."

Or. en

Alteração 17

Acto eleitoral de 1976
Artigo 12

Acto eleitoral de 1976 Alteração

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

O Parlamento Europeu verificará os 
poderes dos deputados ao Parlamento com 
base nos resultados proclamados 
oficialmente pela autoridade eleitoral da 
UE e pelos Estados-Membros.

                                               
1 Nas versões da Decisão 2002/772/CE Euratom publicadas no Jornal Oficial, excepto a versão inglesa e 
espanhola, este período é fixado em um ano.
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Or. en

Alteração 18

Acto eleitoral de 1976
Artigo 13

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 13.º Artigo 13.º

1. Um lugar fica vago quando o mandato 
de um deputado do Parlamento Europeu 
chega ao seu termo, por demissão ou morte 
deste ou pela perda do mandato.

Um lugar fica vago quando o mandato de 
um deputado do Parlamento Europeu chega 
ao seu termo, por demissão ou morte deste 
ou pela perda do mandato.

2. Sob reserva das outras disposições do 
presente acto, cada Estado-Membro 
estabelece o processo adequado ao 
preenchimento das vagas, até ao termo do 
período quinquenal referido no artigo 5.o
3. Sempre que a legislação de um Estado-
Membro determine expressamente a 
perda do mandato de um deputado do 
Parlamento Europeu, o seu mandato 
cessa por força das disposições dessa 
legislação.  As autoridades nacionais 
competentes informam o Parlamento 
Europeu desse facto.
4. Sempre que um lugar fique vago por 
demissão ou morte, o presidente do 
Parlamento Europeu informará sem 
demora as autoridades competentes do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 19

Acto eleitoral de 1976
Artigo 13-A (novo)
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Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 13.º-A
1. Sob reserva das outras disposições do 
presente acto, cada Estado-Membro 
estabelece o processo adequado ao 
preenchimento das vagas que ocorram
durante o período quinquenal referido no 
artigo 5.o, até ao termo desse período.
2. Sempre que a legislação de um Estado-
Membro determine expressamente a 
perda do mandato de um deputado do 
Parlamento Europeu, o seu mandato 
cessa por força das disposições dessa 
legislação. As autoridades nacionais 
competentes informam o Parlamento 
Europeu desse facto.
3. Sempre que um lugar de um deputado 
eleito num Estado-Membro fique vago por 
demissão ou morte, o presidente do 
Parlamento Europeu informará sem 
demora as autoridades competentes do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

(Esta alteração reproduz parcialmente a formulação dos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 13.º do Acto 
Eleitoral de 1976, ver alteração ao artigo 13.º.)

Alteração 20

Acto eleitoral de 1976
Artigo 13-B (novo)

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 13.º-B
1. No caso dos deputados eleitos pelo 
círculo da União Europeia, e sem prejuízo 
das restantes disposições do presente acto, 
a autoridade eleitoral tomará medidas 
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adequadas para preencher qualquer lugar 
que fique vago durante o mandato de 5 
anos a que se refere o artigo 5.º, no que 
respeita ao período restante.
2. Sempre que o direito da UE determine 
expressamente a perda do mandato de um
deputado do Parlamento Europeu eleito 
na lista a nível da UE, o seu mandato 
cessa por força das disposições dessa 
legislação. A autoridade eleitoral informa 
o Parlamento Europeu desse facto. 
3. Quando um lugar numa lista a nível da 
UE fique vago em resultado de demissão 
ou morte, o Presidente do Parlamento 
Europeu informa imediatamente do facto 
a autoridade eleitoral.

Or. en

Alteração 21

Acto eleitoral de 1976
Artigo 13-C (novo)

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 13.º-C
O Parlamento Europeu decidirá de 
quaisquer litígios que possam decorrer do 
disposto no presente acto e que impliquem 
o direito da União.

Or. en

Alteração 22

Acto eleitoral de 1976
Artigo 14

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Artigo 14.º Artigo 14.º

Se se considerar necessário tomar As medidas para a execução do presente 
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medidas para a execução do presente acto, 
o Conselho, deliberando por 
unanimidade, sob proposta do Parlamento 
Europeu, e após consulta da Comissão, 
aprová-las-á, depois de ter procurado 
chegar a acordo com o Parlamento 
Europeu, numa comissão de concertação 
que reúna o Conselho e representantes do 
Parlamento Europeu.

acto serão adoptadas pelo Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, sob 
proposta do Parlamento Europeu, e após 
consulta da Comissão, e depois de o 
Parlamento ter dado o seu parecer 
favorável.

Or. en

Alteração 23

Acto eleitoral de 1976
Artigo 15 – parágrafo 2

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Os anexos I e II fazem parte integrante do 
presente acto.

Suprimido

Or. en

Alteração 24

Acto eleitoral de 1976
Artigo 15 – parágrafo 2-A (novo)

Acto eleitoral de 1976 Alteração

Nos termos dos Tratados de Adesão, as 
versões em língua checa, búlgara, estónia,
húngara, letã, lituana, maltesa, polaca, 
romena, eslovaca e eslovena do presente 
Acto fazem igualmente fé.

Or. en
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Alteração 25

Acto eleitoral de 1976
ANEXO I

Acto eleitoral de 1976 Alteração

ANEXO I Suprimido
O Reino Unido só aplicará o disposto no 
presente Acto no que respeita ao Reino 
Unido.

Or. en

Alteração 26

Acto eleitoral de 1976
ANEXO II

Acto eleitoral de 1976 Alteração

ANEXO II Suprimido
Declaração relativa ao artigo 14.o

Fica acordado que para o processo a 
seguir na comissão de concertação se 
recorrerá ao disposto nos nºs 5, 6 e 7 do 
processo estabelecido pela Declaração 
Comum do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão de 4 de Março de 
19751.

Or. en

                                               
1 JO C 89 de 22. 4. 1975, p. 1.
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ANEXO II – Versão consolidada do Acto relativo à eleição dos representantes 
ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo em anexo à decisão do 

Conselho de 20 de Setembro de 1976, e das suas subsequentes alterações

ACTO1

relativo à eleição dos deputados ao Parlamento Europeu 
por sufrágio universal directo

Artigo 1.º

1. Em cada Estado-Membro, os deputados do Parlamento Europeu são eleitos por 
escrutínio, de listas ou de voto único transferível, de tipo proporcional.

2. Os Estados-Membros podem autorizar o escrutínio de lista preferencial, segundo as 
regras que adoptarem.

3. A eleição processa-se por sufrágio universal directo, livre e secreto.

Artigo 2.º

Cada Estado-Membro pode, em função das suas especificidades nacionais, constituir círculos 
eleitorais para as eleições para o Parlamento Europeu, ou definir outras formas de subdivisão 
do seu espaço eleitoral, sem prejuízo global do carácter proporcional do sistema de escrutínio.

Artigo 3.º

Os Estados-Membros podem prever um limite mínimo para a atribuição de mandatos. Este 
limite não deve ser, a nível nacional, superior a 5 % dos votos expressos.

Artigo 4.º

Cada Estado-Membro pode fixar um limite máximo para as despesas de campanha eleitoral 
dos candidatos.

Artigo 5.º

                                               
1 NB : O presente documento é uma consolidação elaborada pelo Serviço Jurídico do Parlamento europeu com 
base no Acto relativo à eleição dos representantes à Assembleia por sufrágio universal directo (JO L 278 de 
8.10.1976, p. 5), alterado pela Decisão nº 93/81/Euratom, CECA, CEE que altera o acto relativo à eleição dos 
representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo anexo à Decisão nº 76/787/CECA, CEE, 
Euratom do Conselho, de 20 de Setembro de 1976 (JO L 33 de 9.2.1993, p. 15), e na Decisão 2002/772/CE, 
Euratom do Conselho de 25 de Junho de 2002 e de 23 de Setembro de 2002 (JO L 283 de 21.10.2002, p. 1). 
Diverge da versão consolidada produzida pelo Serviço das Publicações da União Europeia (CONSELEG, 
1976X1008-23/09/2002) em dois aspectos: incorpora um travessão no número 1 do artigo 6.º “- Comité das 
Regiões” que resulta do artigo 5.º do Tratado de Amesterdão (JO C 340 de 10.11.1997) e foi renumerado de 
acordo com o n.º 1 do artigo 2.º da Decisão 2002/772/CE, Euratom do Conselho.
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1. O período quinquenal para o qual são eleitos os deputados ao Parlamento Europeu tem 
início com a abertura da primeira sessão realizada após cada eleição.

Este período pode ser prolongado ou abreviado nos termos do segundo parágrafo do nº 2 do 
artigo 11º.

2. O mandato de cada deputado inicia-se e cessa ao mesmo tempo que o período previsto 
no no 1.

Artigo 6.º

1. Os deputados ao Parlamento Europeu votam individual e pessoalmente.   Não podem 
receber ordens nem estar vinculados a quaisquer instruções.

2. Os deputados do Parlamento Europeu beneficiam dos privilégios e imunidades que lhes 
são aplicáveis por força do protocolo, de 8 de Abril de 1965, relativo aos Privilégios e 
Imunidades das Comunidades Europeias.

Artigo 7.º

1. A qualidade de deputado ao Parlamento Europeu é incompatível com a de:

 Membro do Governo de um Estado-Membro;

 Membro da Comissão das Comunidades Europeias;

 Juiz, advogado-geral ou escrivão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias ou 
do Tribunal de Primeira Instância;

 Membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu;

 Membro do Tribunal de Contas das Comunidades Europeias;

 Provedor de Justiça das Comunidades Europeias;

 Membro do Comité Económico e Social da Comunidade Europeia e da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica;

 Membro do Comité das Regiões;

 Membro de comités ou organismos criados por força ou em aplicação dos Tratados que 
instituem a Comunidade Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica, tendo 
em vista a administração de fundos comunitários ou uma função permanente e directa de 
gestão administrativa;

 Membro do Conselho de Administração, do Comité Executivo ou empregado do Banco 
Europeu de Investimento;
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 Funcionário ou agente, em efectividade de funções, das instituições das Comunidades 
Europeias, dos órgãos ou organismos que lhes estejam ligados ou do Banco Central 
Europeu.

2. A partir das eleições de 2004 para o Parlamento Europeu, o mandato de deputado do 
Parlamento Europeu é incompatível com o de membro de um Parlamento nacional.

Em derrogação desta regra e sem prejuízo do disposto no n.º 3:

 os deputados do Parlamento nacional irlandês eleitos para o Parlamento Europeu numa 
eleição posterior podem exercer os dois mandatos simultaneamente até à realização das 
próximas eleições para o Parlamento nacional irlandês, data a partir da qual é aplicável o 
primeiro parágrafo do presente número,

 os deputados do Parlamento do Reino Unido que também sejam deputados do Parlamento 
Europeu durante o quinquénio anterior às eleições para o Parlamento Europeu de 2004 
podem exercer os dois mandatos simultaneamente até às eleições de 2009 para o 
Parlamento Europeu, data a partir da qual é aplicável o primeiro parágrafo do presente 
número.

3. Cada um dos Estados-Membros pode, além disso, alargar as incompatibilidades 
aplicáveis no plano nacional, nas condições previstas no artigo 8º.

4. Os deputados ao Parlamento Europeu aos quais seja aplicável, no decurso do período 
quinquenal previsto no artigo 5º, o disposto nos nºs 1, 2 e 3 do presente artigo, serão 
substituídos nos termos do artigo 13º.

Artigo 8.º

Sob reserva do disposto no presente acto, o processo eleitoral será regulado, em cada Estado-
Membro, pelas disposições nacionais.

Essas disposições nacionais, que podem eventualmente ter em conta as particularidades de 
cada Estado-Membro, não devem prejudicar globalmente o carácter proporcional do sistema 
de escrutínio.

Artigo 9.º

Para a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu, a cada eleitor só é permitido votar 
uma vez.

Artigo 10.º

1. As eleições para o Parlamento Europeu realizar-se-ão na data e horas fixadas por cada 
um dos Estados-Membros; esta data deve situar-se, para todos os Estados, dentro de um 
mesmo período compreendido entre a manhã de quinta-feira e o domingo imediatamente 
seguinte.
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2. Os Estados-Membros só podem comunicar oficialmente ao público os resultados dos 
seus escrutínios após o encerramento do acto eleitoral no Estado-Membro em que os eleitores 
tenham sido os últimos a votar no decurso do período referido no nº 1.

Artigo 11.º

1. O período eleitoral será determinado, para a primeira eleição, pelo Conselho, 
deliberando por unanimidade, após consulta do Parlamento Europeu.

2. As eleições posteriores realizar-se-ão no decurso do período correspondente do último 
ano do período quinquenal referido no artigo 5º.

Se se verificar ser impossível a realização das eleições na Comunidade no decurso deste 
período o Conselho, deliberando por unanimidade, após consulta do Parlamento Europeu, 
fixará, pelo menos um mês1 antes do termo do período quinquenal a que se refere o artigo 5.°, 
um outro período que pode situar-se o mais cedo um mês antes e o mais tardar um mês após o 
período que resulta do disposto no parágrafo anterior.

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 196º do Tratado que institui a Comunidade Europeia 
e no artigo 109º do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, o 
Parlamento Europeu reúne-se por direito próprio na primeira terça-feira posterior ao decurso 
do prazo de um mês após o termo do período eleitoral.

4. O Parlamento Europeu cessante permanecerá em funções até à primeira sessão do novo 
Parlamento Europeu.

Artigo 12.º

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

Artigo 13.º

1. Um lugar fica vago quando o mandato de um deputado do Parlamento Europeu chega 
ao seu termo, por demissão ou morte deste ou pela perda do mandato.

2. Sob reserva das outras disposições do presente acto, cada Estado-Membro estabelece o 
processo adequado ao preenchimento das vagas, até ao termo do período quinquenal referido 
no artigo 5.o

3. Sempre que a legislação de um Estado-Membro determine expressamente a perda do 
mandato de um deputado do Parlamento Europeu, o seu mandato cessa por força das 

                                               
1 Nas versões da Decisão 2002/772/CE Euratom publicadas no Jornal Oficial, excepto a versão inglesa e 
espanhola, este período é fixado em um ano.
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disposições dessa legislação.  As autoridades nacionais competentes informam o Parlamento 
Europeu desse facto.

4. Sempre que um lugar fique vago por demissão ou morte, o presidente do Parlamento 
Europeu informará sem demora as autoridades competentes do Estado-Membro em causa.

Artigo 14.º

Se se considerar necessário tomar medidas para a execução do presente acto, o Conselho, 
deliberando por unanimidade, sob proposta do Parlamento Europeu, e após consulta da 
Comissão, aprová-las-á, depois de ter procurado chegar a acordo com o Parlamento Europeu, 
numa comissão de concertação que reúna o Conselho e representantes do Parlamento 
Europeu.

Artigo 15.º

O presente acto é redigido em língua alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, 
francesa, grega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, qualquer dos textos 
fazendo igualmente fé.

Os anexos I e II fazem parte integrante do presente acto.

Artigo 16.º

As disposições do presente acto entram em vigor no primeiro dia do mês seguinte à recepção 
da última das notificações a que se refere a decisão.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Setembro de mil
novecentos e setenta e seis.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

ANEXO I
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O Reino Unido só aplicará o disposto no presente Acto no que respeita ao Reino Unido.

ANEXO II

Declaração ad artigo 14.º

Fica acordado que para o processo a seguir na comissão de concertação se recorrerá ao 
disposto nos nºs 5, 6 e 7 do processo estabelecido pela Declaração Comum do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão de 4 de Março de 19751

                                               
1 JO C 89 de 22 4. 1975, p. 1.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Origens

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

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

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

Esta mesma disposição foi adoptada pelo n.º 3 do artigo 138.º do Tratado de Roma (1957) que 
instituiu a Comunidade Económica Europeia.1

A Assembleia Comum da CECA instou a que tal disposição fosse aplicada logo em 1954.2
Em 1960, a Assembleia Parlamentar Europeia elaborou uma Convenção relativa à introdução 
de eleições directas, a qual foi apresentada, para apreciação, ao Conselho.3 No entanto, não se 
verificou qualquer progresso na matéria até à Cimeira da Haia, em Dezembro de 1969, 
ocasião em que o assunto foi de novo inscrito na ordem de trabalhos do Conselho. O 
Relatório Vedel (1972), encomendado pela Comissão Europeia, recomendava a célere 
aplicação da disposição do Tratado relativa a eleições directas.4 Para Vedel, a expressão 
“processo eleitoral uniforme” não significava necessariamente que a uniformidade total do 
sistema eleitoral devesse ser atingida de uma só vez: o Parlamento podia avançar para uma lei 
eleitoral única depois de ter conquistado legitimidade adicional com base nas suas primeiras 
eleições directas. 
Em Dezembro de 1974, reunidos em Paris sob a presidência de Valéry Giscard d’Estaing, os 
Chefes de Governo tomaram a decisão de princípio de proceder a eleições directas “assim que 
possível…e ainda em 1978 ou pouco depois”.5 Esta deliberação veio dar força à decisão de 
transformar as suas cimeiras ad hoc num Conselho Europeu formal. 

O Parlamento Europeu já tinha decidido rever o seu projecto de Convenção de 1960. O 

                                               
1 Consignada, também, no n.º 3 do artigo 108.º do Tratado EURATOM.
2 Relatório Teitgen, , Comissão da Política e das Ralações Externas, documento n.º 5 1954/1955 e Resolução da 
Assembleia Comum aprovada em 2 de Dezembro de 1954 relativa aos poderes da Assembleia Comum e ao seu 
exercício: CECA, JO de 11.12.1954.
3 Relatório Dehousse, JO 37 de 2.6.1960.
4 Report of the Working Party examining the problem of the Enlargement of the Powers of the European 
Parliament (Relatório do Grupo de Trabalho encarregado de estudar o problema do aprofundamento dos poderes 
do Parlamento Europeu), Boletim das Comunidades Europeias, suplemento 4/72.
5 Parágrafo 12 do Comunicado dos Chefes de Governo, Paris, 9-10 de Dezembro de 1974. O Reino Unido e a 
Dinamarca apresentaram reservas quanto às respectivas posições. A decisão foi confirmada pelo Conselho 
Europeu de Roma de Dezembro seguinte.
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Relatório Patijn propôs um Parlamento directamente eleito por um mandato de cinco anos.1
Durante um período provisório aplicar-se-iam os sistemas eleitorais nacionais, enquanto se 
prepararia a introdução de um sistema eleitoral mais uniforme, que se previa estivesse pronto 
para as segundas eleições. As votações teriam lugar em toda a Comunidade no mesmo 
período de três dias. Mandatos duplos seriam permitidos, mas não encorajados. Foi 
estabelecida uma lista dos postos a nível da CE considerados incompatíveis com um mandato 
para o Parlamento Europeu. Seriam atribuídos aos então nove Estados-Membros, numa base 
proporcional, 355 lugares, distribuídos da seguinte forma: Alemanha, 71; Reino Unido, 67; 
Itália, 66; França, 65; Países Baixos, 27; Bélgica, 23; Dinamarca, 17; Irlanda, 13; 
Luxemburgo, 6. Os privilégios e imunidades dos deputados directamente eleitos seriam 
correspondentes aos dos respectivos deputados nacionais. Os critérios nacionais 
aplicar-se-iam à idade mínima para eleitores e candidatos, à distribuição dos lugares, às 
normas a seguir pelos partidos políticos e às condições e termos impostos aos deputados. 
Enquanto não entrasse em vigor o processo eleitoral uniforme, o Parlamento tomaria 
disposições quanto à verificação de poderes dos deputados.

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

Finalmente, eleições directas

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

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

O novo Parlamento eleito rapidamente decidiu passar o Acto de 1976 a um processo eleitoral 
uniforme. A redacção do Relatório Seitlinger centrou-se em alargar a representação 

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

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

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

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

Alterações proveitosas ao Tratado

                                               
1  Relatório Seitlinger, aprovado em 10 de Março de 1982 por 158 votos a favor, 77 votos contra e 27 
abstenções; JO C 87 de 5.4.1982. Veja-se, ainda assim, o parecer crítico da Comissão dos Assuntos Jurídicos 
(relator: D’Angelosante).
2  Relatório De Gucht, aprovado em 10 de Outubro de 1991 por 150 votos a favor, 26 contra e 30 abstenções; JO 
C 280 de 28.10.1991.
3  Relatório De Gucht, aprovado em 10 de Março de 1993 por 207 votos a favor, 79 contra e 19 abstenções; JO C 
115 de 26.4.1993.
4  A Irlanda do Norte, desde 1979, beneficiava do voto único transferível (STV) devido à inelutável necessidade 
de reflectir as opiniões minoritárias na província. Em 1999, 10 Liberais Democratas, 2 Verdes, 2 representantes 
do Plaid Cymru e 3 membros do UKIP foram eleitos para o Parlamento, demonstrando a importância da 
representação proporcional para a legitimação do Parlamento Europeu.
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Entretanto, o Tratado de Maastricht (1992) trouxe avanços audazes no domínio da cidadania 
da União Europeia. O n.º 2 do artigo 8.º-B estabelecia que: 

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

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

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

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

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

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

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

O Parlamento Europeu elaborará um projecto destinado a permitir a eleição por 
sufrágio universal directo, segundo um processo uniforme em todos os 
Estados-Membros ou baseado em princípios comuns a todos os Estados-Membros.4

A  revisão reflectia a abordagem mais pragmática do Parlamento, já exposta no Relatório De 
Gucht. Esta alteração permitia, em particular, aos irlandeses continuarem a utilizar o voto 
                                               
1  Mais tarde passou a n.º 2 do artigo 19.º do Tratado que estabelece a Comunidade Europeia (TCE). O Tratado 
de Maastricht exigiu a revisão do Acto de 1976, através da Decisão do Conselho 93/81; JO L 33 de 9.2.1993.
2  N.º 2 do artigo 138.º, posteriormente n.º 2 do artigo 190.º.
3  Esta parte, que veio a ser o n.º 3 do artigo 190.º, apenas codificava o Acto de 1976.
4 Sublinhado do relator.
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único transferível (STV) em vez de um sistema de lista proporcional mais extensa.

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

O Parlamento Europeu estabelecerá o estatuto e as condições gerais de exercício das 
funções dos seus membros, após parecer da Comissão e mediante aprovação do 
Conselho, deliberando por unanimidade.

O relatório Anastassopoulos

Imediatamente após a assinatura do Tratado de Amesterdão, em 1997, a Comissão dos 
Assuntos Institucionais nomeou o Vice-Presidente do Parlamento, Georgios Anastassopoulos, 
como seu relator sobre o processo eleitoral. Este tinha como missão analisar se poderia ser 
acordada uma nova proposta com base no n.º 4 do artigo 190.º revisto, ou seja, se “princípios 
comuns a todos os Estados-Membros” ofereciam uma melhor base para a uniformidade do 
que “um processo eleitoral uniforme em todos os Estados-Membros”.

Anastassopoulos logrou obter um “consenso extremamente amplo” entre os Estados-
Membros relativamente a uma série de princípios comuns, sem esquecer a representação 
proporcional. Abandonou a ideia de tentar produzir circunscrições territoriais de uma maneira 
uniforme, mas insistiu na sua criação em Estados com mais de 20 milhões de habitantes. 
Levantou, nomeadamente, a questão de saber se parte dos lugares – propôs dez por cento –
poderia ser proporcionalmente distribuída a partir de listas transnacionais (com representação 
equilibrada de ambos os géneros) a partir das eleições de 2009. Os limiares nacionais 
deveriam manter-se opcionais. O sistema de voto preferencial deveria ser encorajado 
enquanto estímulo para a afluência às urnas. Os duplos mandatos parlamentares seriam 
proibidos. Propôs a antecipação das eleições de Junho para Maio (de modo a evitar as férias 
escolares de Verão nos países nórdicos), bem como a redução do próprio período eleitoral 
para dois dias no máximo. O relatório Anastassopoulous, um documento de grande alcance, 
foi aprovado pelo Parlamento em 15 de Julho de 1998, por 355 votos a favor, 146 votos 
contra e 39 abstenções.1

Em 2002, o Conselho modificou o Acto de 1976 de modo a codificar a introdução 
generalizada da representação proporcional, permitir explicitamente o “STV” (sigla inglesa 
para “sistema eleitoral uninominal com transferência de votos”) com voto preferencial, 
satisfazer as circunscrições territoriais, fixar um limiar máximo de 5%, reduzir 
progressivamente o duplo mandato e fazer aplicar a lei nacional à retirada de mandatos e ao 
preenchimento de vagas.2 As propostas mais arrojadas do relatório Anastassopoulos não 
foram adoptadas pelo Conselho3.

Nice, Laeken e a Convenção
                                               
1 JO C 292, de 21.9.1998; a resolução do Parlamento encontra-se reproduzida no Anexo I à exposição de 
motivos.
2 Decisão do Conselho de 25 de Junho de 2002 e 23 de Setembro de 2002 que altera o Acto relativo à eleição dos 
representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo, JO L 283, de 21.10.2002
3 Para um relato integral ver George N. Anastassopoulos The Debate of Electing the Members of the European 
Parliament, prefácio do Professor Dimitris Th. Tsatsos, deputado ao Parlamento Europeu, Atenas e Bruxelas 
2002.
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O Parlamento não obteve êxito na apresentação do seu processo eleitoral na Conferência 
Intergovernamental de Nice. Em contrapartida, a fase final da CIG, em Dezembro de 2000, 
foi marcada por um diferendo contundente sobre a redistribuição de lugares no Parlamento. 
Finalmente, a dimensão do Parlamento para 2004-2009 (para os então vinte e cinco 
Estados-Membros) veio a aumentar para 732 lugares: a Alemanha manteve os 99, a França, a 
Itália e o Reino Unido mantiveram a paridade - 78, e a Espanha e a Polónia ficaram com 54 
cada. (Posteriormente, aquando da adesão da Bulgária e da Roménia, foi acordado que, a 
partir de 2009, passaria a haver 736 lugares: a Alemanha manteria, de novo, 99 lugares, a 
França, a Itália e o Reino Unido registariam uma redução para 72 cada, e a Espanha e a 
Polónia para 50.)1

O Tratado de Nice modificou o n.º 5 do artigo 190.º, da seguinte forma:

O Parlamento Europeu estabelecerá o estatuto e as condições gerais de exercício das 
funções dos seus membros, após parecer da Comissão e mediante aprovação do 
Conselho, deliberando por maioria qualificada. Quaisquer regras ou condições 
respeitantes ao regime fiscal dos membros ou ex-membros exigem a unanimidade 
no Conselho.2

Ao artigo 191.º foi aditada uma alteração que institui uma base jurídica para a criação de um 
estatuto dos partidos políticos a nível europeu. O Conselho foi mandatado para estabelecer 
regras sobre os partidos europeus e nomeadamente o seu financiamento, funcionando em 
co-decisão com o Parlamento.

Na via da recuperação relativamente ao desapontamento causado pelo Tratado de Nice, a 
Declaração de Laeken, em Dezembro de 2001, colocava várias questões pertinentes sobre o 
futuro papel do Parlamento Europeu. “Deve o papel do Parlamento Europeu ser reforçado? 
Devemos alargar, ou não, o direito de co-decisão? Deveria ser reavaliada a forma como 
elegemos os deputados ao Parlamento Europeu? Deveria ser criada uma circunscrição 
eleitoral europeia, ou deveriam as circunscrições continuar ser determinadas a nível nacional? 
Podem os dois sistemas ser combinados?” No entanto, há que admitir que, quando a 
Convenção constitucional discutiu estas questões, a prioridade conferida ao sistema eleitoral 
era inferior à atribuída às competências do Parlamento e respectiva importância no equilíbrio 
interinstitucional.3

A Convenção propôs, judiciosamente, que o sistema eleitoral fosse sujeito a uma lei ou 
lei-quadro do Conselho, deliberando por unanimidade sobre uma proposta do Parlamento, 
após aprovação deste.4 No que se refere à configuração do Parlamento, a Convenção propôs 
que o Conselho Europeu tomasse uma decisão, por unanimidade, com base numa proposta do 
Parlamento e após aprovação deste. A dimensão foi limitada a 736 deputados. “A 
representação dos cidadãos europeus é assegurada de modo degressivamente proporcional, 
sendo fixado um limiar mínimo de quatro deputados por Estado-Membro.”5 Acresce o facto 
de a Carta dos Direitos Fundamentais vir a ter carácter vinculativo, estipulando o seu artigo 

                                               
1 Ver Anexo II
2 Sublinhado do relator
3 O relator foi membro da Convenção sobre o Futuro da Europa (2002-2003) e foi um dos três representantes do 
Parlamento na CIG 2007
4 Artigo III-232.º do Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa (2003)
5 N.º 2 do artigo I-19.º do Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa (2003)



PE412.180v02-00 36/55 PR\746440PT.doc

PT

39.º que todos os cidadãos da União gozam do direito de eleger e de ser eleitos para o 
Parlamento Europeu no Estado-Membro de residência, nas mesmas condições que os 
nacionais desse Estado. 

A CIG de 2003-2004, que deu seguimento ao trabalho da Convenção, embora não tenha 
alterado os procedimentos, adaptou a cláusula relevante (actual n.º 2 do artigo I-20.º) 
passando esta a ter o seguinte enunciado:

O Parlamento Europeu é composto por representantes dos cidadãos da União. O seu 
número não pode ser superior a setecentos e cinquenta, mais o Presidente. A 
representação dos cidadãos é degressivamente proporcional, com um limiar mínimo 
de seis membros por Estado-Membro. A nenhum Estado-Membro podem ser 
atribuídos mais do que noventa e seis lugares.

Este ponto apresenta bastante similitude com a proposta apresentada pela Alemanha aquando 
de Maastricht, mas que foi rejeitada nessa fase. Foi sugerido que a importância da alteração 
do texto histórico – passando de “representantes … dos povos dos Estados reunidos na 
Comunidade” para “representantes dos cidadãos da União” – passou despercebida a alguns 
observadores. Embora o termo “povos” não seja considerado como tendo qualquer acepção
jurídica precisa no actual Tratado, tal alteração não foi acidental: efectivamente, o aumento da 
importância do cidadão da UE foi realçado noutro ponto do Tratado Constitucional.1 Os 
representantes do Parlamento na Convenção e em subsequentes CIG estavam optimistas 
relativamente à possibilidade de a alteração incentivar um maior desenvolvimento das 
políticas transnacionais, dando origem a um maior reconhecimento, por parte das populações, 
do espaço político pós-nacional.

O Tratado de Lisboa

A história recente do “período de reflexão” e da negociação do Tratado de Lisboa é mais 
familiar. Se a questão do processo eleitoral não causou controvérsia durante a renegociação 
do Tratado Constitucional, já o mesmo não se pode dizer da proposta de redistribuição de 
lugares para o Parlamento a eleger em 2009. O Parlamento deu seguimento à solicitação do 
Conselho Europeu, de Junho de 2007, no sentido de apresentar uma proposta de redistribuição 
de lugares. No relatório Lamassoure-Severin (2007), o Parlamento conseguiu definir de modo 
convincente o modo como o princípio da proporcionalidade degressiva deveria ser aplicado 
na prática, nomeadamente: “o rácio entre a população e o número de lugares atribuído a cada 
Estado-Membro deve variar em função da sua população respectiva, de modo a que cada 
deputado de um Estado-Membro mais povoado represente mais cidadãos que cada deputado 
de um Estado-Membro menos povoado e vice-versa, mas também que nenhum Estado-
Membro menos povoado disponha de mais lugares que um Estado-Membro mais povoado”.2

Contudo, um Estado, a Itália, opôs-se à proposta, decorrente do acima exposto, de lhe serem 
atribuídos 72 lugares em comparação com o Reino Unido (73) e a França (74). Nos últimos 
minutos da CIG, foi obtido um compromisso, mediante o qual o número de lugares do 

                                               
1 De modo especial, o n.º 2 do artigo I-45.º, nos termos do qual “Os cidadãos estão directamente representados 
ao nível da União no Parlamento Europeu”, (posteriormente retomado pelo Tratado de Lisboa no n.º 2 do artigo 
10º do Tratado da União Europeia).
2 N.º 6 do Relatório Lamassoure-Severin, aprovado, em 11 de Outubro de 2007, por 378 votos a favor, 154 
contra e 109 abstenções; A6-0351/2007 (JO C 227E de 4.9.2008,p. 132).
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Parlamento era aumentado para 751 – ou seja, 750 mais o Presidente –, sendo o lugar extra  
atribuído à Itália. No entanto, lamentavelmente, este acordo violava a estrita aplicação do 
princípio da proporcionalidade degressiva (tal como definido pelo Parlamento), pois, um 
eurodeputado italiano representaria menos pessoas do que um seu colega espanhol, apesar de 
a Espanha ter uma população em número inferior à da Itália.1

Apesar deste desvio, a definição de proporcionalidade degressiva de Lamassoure-Severin foi 
aceite, pelo menos em teoria, pelo Parlamento e pelo Conselho, sendo pouco provável que 
venha a ser alterada num futuro previsível. Contudo, dado que o Tratado de Lisboa ainda não 
está em vigor, as eleições de 2009 serão disputadas com base no Tratado de Nice (736 lugares 
numa gama de 5 a 99 lugares por Estado-Membro). No entanto, é duvidoso que a fórmula de 
Lisboa “'750 mais 1, para a Itália”  deva  sobreviver até ao Parlamento de 2014. Terá sempre 
de haver uma nova distribuição de lugares antes de 2014, não só para ter em conta as 
alterações demográficas, mas também para contemplar a adesão de qualquer novo Estado-
Membro.2

Em todo o caso, após o pequeno drama sobre os mandatos parlamentares, o Tratado de Lisboa 
foi finalmente assinado em 13 de Dezembro de 2007. O artigo14.º do Tratado da União 
Europeia revisto passa a ter a seguinte redacção3:

1. O Parlamento Europeu exerce, juntamente com o Conselho, a função legislativa e a 
função orçamental. O Parlamento Europeu exerce funções de controlo político e 
funções consultivas em conformidade com as condições estabelecidas nos Tratados. 
Compete-lhe eleger o Presidente da Comissão. 

2. O Parlamento Europeu é composto por representantes dos cidadãos da União. O 
seu número não pode ser superior a setecentos e cinquenta, mais o Presidente. A 
representação dos cidadãos é degressivamente proporcional, com um limiar mínimo 
de seis membros por Estado-Membro. A nenhum Estado-Membro podem ser 
atribuídos mais do que noventa e seis lugares.

O Conselho Europeu adopta por unanimidade, por iniciativa do Parlamento Europeu 
e com a aprovação deste, uma decisão que determine a composição do Parlamento 
Europeu, na observância dos princípios referidos no primeiro parágrafo. 

3. Os membros do Parlamento Europeu são eleitos, por sufrágio universal directo, 
livre e secreto, por um mandato de cinco anos. 

4. O Parlamento Europeu elege de entre os seus membros o seu Presidente e a sua 
Mesa.

O artigo 223.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia passa a ter a seguinte 
redacção:

                                               
1 O acordo político sobre a redistribuição dos lugares foi confirmado pelo Conselho Europeu, em 14 de 
Dezembro de 2007. A decisão apresentada no n.º 2 do artigo 14.º do TUE apenas será formalmente adoptada 
quando o Tratado de Lisboa entrar em vigor – embora, tal como refere o artigo 2.º do Protocolo 36 sobre 
Disposições Transitórias, “atempadamente, antes das eleições de 2009 para o Parlamento Europeu”.
2 No caso de a Croácia aderir à UE durante a legislatura do Parlamento de 2009-2014, os lugares deste país serão 
temporariamente adicionados aos 751 existentes, nos termos do precedente aberto com a Bulgária e a Roménia.
3 As referências ao tratado de Lisboa são da versão consolidada dos tratados (JO C 11 de 9.5.2008).. 
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1. O Parlamento Europeu elabora uma proposta estabelecendo as disposições 
necessárias para a eleição dos seus membros por sufrágio universal directo em 
conformidade com um procedimento uniforme em todos os Estados-Membros ou em 
conformidade com princípios comuns a todos os Estados-Membros.

O Conselho, deliberando por unanimidade de acordo com um processo legislativo 
especial e após aprovação do Parlamento Europeu, que se pronuncia por maioria dos 
membros que o compõem, estabelece as disposições necessárias. Essas disposições 
entram em vigor após a sua aprovação pelos Estados-Membros, em conformidade 
com as respectivas normas constitucionais.

2. O Parlamento Europeu, actuando por meio de normas da sua própria iniciativa, em 
conformidade com um procedimento legislativo especial, estabelecerá o estatuto e as 
condições gerais de exercício das funções dos seus membros, após parecer da 
Comissão e mediante aprovação do Conselho, deliberando por maioria qualificada. 
Quaisquer regras ou condições respeitantes ao regime fiscal dos membros ou ex-
membros exigem a unanimidade no Conselho.

Apesar de o Parlamento ter optado por não insistir num processo eleitoral uniforme, ou, como 
foi debatido, numa reforma do regime de privilégios e imunidades, durante a renegociação 
constitucional, ocorreram significativos progressos a outros níveis. O primeiro estatuto dos 
partidos políticos europeus foi apresentado em 2003 e alargado às fundações políticas 
partidárias em 20071. De igual modo, o Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu foi 
finalmente acordado em 2005.2

Melhorar o sistema actual

Entretanto, a Comissão retomou a questão do exercício de direito de voto e de elegibilidade 
nas eleições no caso dos cidadãos com residência num Estado-Membro de que não sejam 
nacionais – um número crescente de pessoas, ascendendo neste momento cerca de 2% do total 
da população da UE. Justificadamente preocupada com a contínua descida da afluência às 
urnas nas eleições europeias, a Comissão procura agora rever a Directiva 93/109/CE, que 
estabelece o sistema de exercício de direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o 
Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num Estado-Membro de que não 
tenham a nacionalidade.3

O Parlamento apoia as propostas da Comissão no sentido de simplificar os procedimentos 
burocráticos envolvidos no recenseamento eleitoral ou na apresentação de candidatura, bem 
como na verificação, pelos Estados-Membros, da admissibilidade de tais registos. No entanto, 
o Parlamento discorda da proibição contida na legislação de 1993 relativamente a 
candidaturas em mais de um Estado-Membro para o mesmo acto eleitoral e solicita ao 
Conselho que abrande as actuais restrições. O Parlamento baseia a sua posição no facto de, 
embora o artigo 8.º do Acto de 1976 proíba o voto duplo, não existe uma proibição expressa 
                                               
1 Respectivamente Regulamento(CE) nº 2004/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de Novembro de 
2003, relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos a nível europeu; JO L 297 de 15.11.2003; e 
Regulamento(CE) nº 1524/2007 de 18 de Dezembro de 2007; JO L 343 de 27.12.2007.
2 Decisão do Parlamento Europeu, de 28 de Setembro de 2005, que aprova o Estatuto dos Deputados ao 
Parlamento Europeu (2005/684/CE, Euratom), JO L 262, de 07.10.2005, e Regulamento CE n.º 1524/2007 de 18 
de Dezembro de 2007; JO L 343 de 27.12.2007.
3 JO L 329, de 30.12.1993
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aplicável à questão das candidaturas, além de que uma extensão do carácter transnacional da 
política da UE depende, até certo ponto, da possibilidade potencial de voto em candidatos de 
uma nacionalidade que não a própria. O Parlamento procura igualmente assegurar que o 
Estado de residência não esteja automaticamente obrigado a impedir um cidadão de votar no 
caso de este ter sido privado dos seus direitos eleitorais noutro Estado. Os deputados ao PE 
entendem que, em ambos os casos, deveria ser dada aos Estados em questão a possibilidade 
de decidirem, caso a caso, de modo a impedir a discriminação. Baseiam-se na disposição 
introduzida pelo Tratado de Maastricht, nos termos da qual todos os cidadãos têm direito de 
voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu, podendo exercê-lo no Estado 
onde residem e usufruindo das mesmas condições dos nacionais desse Estado.1

Nacionalidade e Cidadania
O protesto italiano, proferido por ocasião da CIG de Lisboa, acerca do número de lugares no 
Parlamento depois de 2009 baseou-se, em parte, na alegação de que o novo Tratado alteraria a 
base de composição do Parlamento que, em vez da população, passaria a ser o número de 
cidadãos. Estas duas bases são naturalmente diferentes, especialmente nos países, como a 
Itália, que se têm mostrado mais relutantes em naturalizar os seus imigrantes. Contudo, de 
acordo com o Eurostat, é impossível ser mais preciso  acerca dos números, especialmente 
neste momento de movimentos em larga escala de pessoas através das fronteiras internas da 
UE. O Eurostat continua a argumentar, de acordo com as convenções da ONU, que a 
população residente total é o comparador demográfico mais fiável, estimando o Eurostat que 
94% da população da UE é residente no seu próprio Estado, 4% são cidadãos não UE, e só 
2% são cidadãos da UE que vivem noutro Estado-Membro.

Recordemos que a definição de cidadania da UE depende inteiramente da aquisição da 
nacionalidade de um Estado-Membro. Não há maneira de alguém se tornar cidadão da UE 
sem ser nacional de um Estado-Membro. Podemos lamentar que em quase todos os Estados-
Membros o processo de naturalização e a concessão de dupla nacionalidade se tornem mais 
complicados do que costumavam ser. E os Estados estão a actuar individualmente sem ter em 
conta o efeito das suas acções no âmbito ou qualidade da cidadania da UE.

Estas tendências unilaterais são algo discordantes com os esforços em curso para rever os 
Tratados da UE de uma forma favorável aos cidadãos. O Tratado da União Europeia, na 
redacção que lhe foi dada pelo Tratado de Lisboa, por exemplo, é firme quanto àquilo que a 
cidadania da UE significa, como segue:

Artigo 9.º

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

                                               
1 Relatório Duff (A6-0267/2007) sobre a proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 93/109/CE, de
6 de Dezembro de 1993, no que se refere a alguns aspectos do sistema de exercício do direito de voto e de 
elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num Estado-Membro de 
que não tenham a nacionalidade. Aprovado em 26 de Setembro de 2007 (Textos Aprovados, P6_TA(2007)0410).
A questão continua por resolver.
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Artigo 10.º

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

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

(…)

A UE não dispõe de uma definição única da sua cidadania, por conseguinte, mas sim de 27 
variedades nacionais. O leque de disposições legislativas relativas à nacionalidade entre os 27 
Estados-Membros da UE é surpreendente1. Alguns Estados-Membros concedem privilégios 
especiais a nacionais de países terceiros com afinidades ancestrais; outros, ostensivamente 
não o fazem. Alguns têm direitos residuais para os antigos súbditos coloniais, outros não. Os 
Estados-Membros tratam dos direitos civis dos seus territórios ou dependências ultramarinas 
de muitas e variadas formas. A UE não realizou qualquer tentativa para harmonizar estas 
disposições legislativas, embora haja muitos casos de imitação entre os Estados-Membros. O 
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias declarou o direito de os Estados-Membros 
adoptarem as suas regras próprias acerca da aquisição ou perda a nacionalidade, direito 
limitado pela necessidade de respeitar o direito da UE2. A este propósito a recente decisão da 
Espanha de naturalizar um elevado número de imigrantes sem consultar os seus parceiros 
suscitou uma grande atenção. 

É evidente que, uma vez que as leis da nacionalidade são altamente variadas, há um acesso 
desigual aos direitos de cidadania da UE entre os diversos Estados-Membros. Além disso, a 
posição dos nacionais de um Estado-Membro que vivam durante períodos prolongados noutro 
Estado-Membro está também longe de ser uniforme. Isto é particularmente relevante nos 
casos de perda de direitos no Estado de origem e da possibilidade de os adquirir, ou não, 
conforme o caso, no Estado de acolhimento3. Juntemos o conjunto de 27 leis eleitorais 
complexas que acrescem às 27 leis da nacionalidade e rapidamente se verifica que não seria 
prático nem conveniente que a União lançasse um programa de harmonização global4.

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

                                               
1  Ver Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk e Harald Waldrauch (eds), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, Instituto de Investigação de Integração Europeia, 
Academia Austríaca das Ciências, Viena, Janeiro de 2006
2  Ver, por exemplo, processos C-369/90 Micheletti [1992] CJ I-4239, C-145/04 Espanha v. Reino Unido [2006] 
(Gibraltar) e C-300/04 Eman and Sevinger v. College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] 
(Aruba).
3  Os cidadãos do Reino Unido, por exemplo, perdem o direito de votar nas eleições do Reino Unido após 15 
anos no estrangeiro.
4  A abordagem da UE até agora tem sido por tentativas: ver Directiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 29 de Abril de 2004 sobre o direito de os cidadãos da União e os membros da sua família 
circularem e residirem livremente no território dos Estados-Membros; JO L 158 de 30.04.2004
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aberto de coordenação nestes domínios. 

Acresce que um núcleo central de Estados com mentalidade federalista poderá mesmo tentar 
chegar a uma cooperação reforçada no domínio das leis eleitorais. Uma extensão de direitos 
bilaterais recíprocos, como existe entre o Reino Unido, a Irlanda, Chipre e Malta, seria outra 
maneira de desenvolver os direitos políticos dos cidadãos da UE sem uma intervenção formal 
por parte da UE1. Poderíamos também imaginar uma petição relativa aos direitos bilaterais ao 
abrigo da nova disposição do Tratado de Lisboa relativa às iniciativas dos cidadãos2. Em todo 
o caso, se o ambiente político se tornar mais propício a um aumento do conteúdo político da 
cidadania da UE, o Conselho pode sempre agir no sentido de alargar o âmbito dos direitos de 
cidadania sem ter de recorrer a toda a panóplia de uma CIG3.

Seja qual for a aproximação a que se chegue no domínio da legislação eleitoral, subsistirá o 
problema de como distribuir os lugares no Parlamento Europeu. Serão realmente importantes 
neste contexto as alterações feitas pelo Tratado de Lisboa ao artigo 14.º do Tratado da União 
Europeia acerca do Estatuto da Cidadania da UE? Deveremos contar os cidadãos da UE em 
vez dos habitantes nacionais? A ser este o caso, e em igualdade de circunstâncias, 
exactamente quem é que é cidadão da União Europeia? Ou deveremos seguir a convicção de 
James Madison de que, na república, a representação parlamentar é mais um direito adquirido 
pelo nascimento do que um privilégio cívico? A abordagem de Madison sugere que o 
Parlamento representa não apenas de jure os cidadãos da UE (como estabelecido formalmente 
pelo Tratado UE) mas representa também, tendo o dever de delas se ocupar, qualquer pessoa 
que se encontre no território da União, incluindo os menores e os estrangeiros. A ser esse o 
caso, e não mudando as circunstâncias, o método tradicional de distribuição de lugares no 
Parlamento com base na população total - para já não falar da contagem dos votos no 
Conselho - parece ainda ser o correcto e não deverá ser alterado pelo menos sem uma mais 
profunda reflexão.

Propostas  de reforma4

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

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

• os mandatos duplos foram abolidos;

                                               
1  Para um debate de fundo sobre esta questão, ver Jo Shaw, The Transformation of Citizenship in the European 
Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007
2 Artigo 8.º-B do TUE
3 Artigo 22.º do TCE
4 O relator agradece o estimulo que lhe foi dado pelos participantes num grupo de trabalho sobre cidadania e 
processo eleitoral realizado em Bruxelas a 25-26 de Março de 2008. Entregaram exposições Betty de Hart, 
Dieter Gosenwinkel, Sara Hagemann & Simon Hix, Eva Østergaard-Nielsen, Ken Ritchie e Jo Shaw.  Estes 
documentos bem como um sumário dos debates podem encontrar-se em: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearings.do?body=AFCO&language=EN



PE412.180v02-00 42/55 PR\746440PT.doc

PT

• foram estabelecidos e financiados partidos políticos europeus e fundações;

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

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

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

A importância e os poderes do Parlamento aumentaram substancialmente desde 1979. Este 
facto não se encontra reflectido nas revisões bastante limitadas do Acto de 1976 desde então. 
Se, e quando, o Tratado de Lisboa entrar em vigor, os deputados ao Parlamento Europeu terão 
muito mais poderes do que hoje. 

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

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

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

                                               
1  Ver Anexo II. A participação global desceu de 63,0% em 1979 para 45,6% em 2004
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Por conseguinte, subsistem algumas questões importantes que, se forem eficazmente 
abordadas, tornarão as eleições para o Parlamento mais uniformes no futuro do que têm sido 
no passado, e deverão proporcionar benefícios em termos de coesão, legitimidade, eficácia e 
pluralismo. É necessário rever os diferentes sistemas eleitorais nacionais em uso tendo em 
vista eliminar as dissemelhanças e anomalias mais óbvias. 

As importantes propostas para uma reforma feitas no presente relatório incluem:

1) Tornar obrigatória a criação de circunscrições territoriais nos Estados-
Membros mais populosos. Os factos demonstram que quanto mais pequena for 
a circunscrição eleitoral, mais elevado será o nível de participação dos 
eleitores;

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

3) Insistir num voto preferencial pelo sistema de lista semi-aberta (voto individual 
em candidatos numa lista partidária, proporcionando a oportunidade de mudar 
a ordem da lista apresentada pelo partido) e proibir listas fechadas (em que se 
vota apenas no partido)1;

4) Estabilizar o número de lugares eleitos a partir de listas nacionais ou regionais 
em 750, indo desde 5 a 95 por Estado-Membro;

5) Introduzir uma revisão regular da distribuição real dos 750 lugares durante 
cada legislatura de acordo com critérios consensuais de proporcionalidade 
degressiva;

6) Criar um círculo transnacional para um pequeno número de lugares adicionais 
– sistema equilibrado em termos de género, semi-aberto preferencial;

7) Dar aos candidatos a possibilidade de se apresentarem em mais do que uma 
circunscrição, ou em mais do que um Estado, nas mesmas eleições e facilitar o 
voto dos cidadãos da UE que residam noutro Estado-Membro que não o seu 
próprio;

8) Criar uma autoridade eleitoral a nível da UE;

9) Reduzir o calendário eleitoral ao fim-de-semana;

10) Passar as eleições de Junho para Maio;

11) Harmonizar a idade mínima dos eleitores e dos candidatos;

12) Criar um sistema de verificação dos poderes dos deputados e de preenchimento 
dos lugares vagos que implique maiores poderes por parte do Parlamento;

13) Criação de um sistema uniforme e supranacional para os privilégios e 

                                               
1 Opomo-nos simultaneamente ao sistema de listas completamente abertas em que é possível votar nos 
candidatos independentemente do seu partido. 
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imunidades dos deputados;

14) Encorajar o voto electrónico, num esforço para mobilizar os eleitores e facilitar 
a votação;

15)  Encorajar os Estados-membros a rectificarem a perda de direitos eleitorais nas 
eleições nacionais;

16) Reflectir mais aprofundadamente na opção entre habitantes e cidadãos como  
base estatística para a distribuição dos lugares no Parlamento.
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ANEXO I À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: Resolução sobre a elaboração de um 
projecto de processo eleitoral contendo princípios comuns para a eleição dos 

Deputados ao Parlamento Europeu (Relatório Anastassopoulos)1

O Parlamento Europeu,

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

–  Tendo em conta os seus relatórios sobre o processo eleitoral uniforme e, nomeadamente, 
as suas resoluções de 10 de Outubro de 1991 e de 10 de Março de 19932, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Considerando que esses princípios devem ser aplicados em primeiro lugar a nível 
nacional numa União de povos e de Estados; que o número de deputados eleitos em cada 
Estado-Membro se destina a garantir a representação adequada dos povos daqueles 
Estados que a Comunidade une,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.  Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução, bem como o projecto de 
Acto anexo, ao Conselho, à Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-
Membros.
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ANEXO II À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS : Participação nas eleições para o 
Parlamento Europeu
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ANEXO III À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS : Parlamento Europeu: Prática Eleitoral Actual

Círculos eleitorais Voto 
preferencial

Distribuição 
de Lugares

Patamar Direitos eleitorais Candidatura Designação de 
candidatos

Dias de 
votação

AÚSTRIA Círculo nacional único Sim D'Hondt 4% Idade 16
- Cidadãos da UE 
registados

Idade 18
- Cidadãos da UE 
registados

Taxa de 3600 € por lista;
O candidato deve ser 
apoiado por 3 deputados, 
um deputado ao PE ou 
2600 eleitores registados

Domingo

BÉLGICA Três colégios eleitorais 
linguísticos (Neerlandês, 
Francês e Alemão); e 
quatro círculos regionais:
1. Flandres (colégio 
eleitoral Neerlandês), 
2. Valónia (colégio 
eleitoral Francês), 
3. Bruxelas-Hal-Vilvorde 
(BHV) (colégio eleitoral 
Neerlandês ou Francês), 
4. 2 cantões (colégio 
eleitoral Alemão) 

Sim D'Hondt Não Idade 18 
- Cidadãos da UE 
registados 
- Nacionais BE 
residentes noutros 
Estados-Membros (os 
nacionais BE 
residentes fora da UE 
não podem votar nas 
eleições para o PE)
- voto obrigatório: a 
abstenção é penalizada

Idade 21
- Cidadãos da UE 
registados
- Devem falar a 
língua do colégio 
eleitoral relevante

Patrocínio dos candidatos
- por 5 deputados belgas 
que pertençam ao grupo 
linguístico relevante;
- por 5000 eleitores 
registados na Valónia, 
Flandres e BHV;
- por 200 eleitores 
registados no círculo de 
língua alemã.

Domingo

BULGÁRIA Círculo nacional único Sim Hare-
Niemeyer

Não Idade 18 
- Cidadãos da UE 
residentes há 3 meses 
ou noutro 
Estado-Membro

Idade 21
- Cidadãos UE 
residentes há 2 anos 
ou noutro Estado-
Membro da UE

- As pessoas singulares 
necessitam de 10.000 
assinaturas e pagam 
10.000 leva (5100 €);
- Os partidos políticos 
necessitam de 15.000 
assinaturas e pagam 
15.000 leva (7700 €);
- As coligações precisam de 
20.000 assinaturas e 
pagam 20.000 leva (10.250 
€)

Domingo
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Círculos eleitorais Voto 
preferencial

Distribuição 
de Lugares

Patamar Direitos eleitorais Candidatura Designação de 
candidatos

Dias de 
votação

CHIPRE Círculo nacional único Não D'Hondt / 
Droop 

Não Idade 18 
- Cidadãos CY e UE 
residentes há seis 
meses antes das 
eleições;
- Lista eleitoral 
especial;
- Voto obrigatório (mas 
sem penalização)

Idade 25 Domingo

REPÚBLICA 
CHECA

Círculo nacional único Sim cada 
eleitor tem 2 
votos. Para 
ser eleito 
precisa de 
5% dos 
votos 
expressos 
no seu 
partido 
político

D'Hondt 5% Idade 18 
- Cidadãos UE 
residentes há 45 dias;

Idade 21
- Cidadãos UE 
residentes há 45 dias;

- Só os partidos políticos ou 
coligações podem designar 
candidatos;
- Taxa de 15.000 coroas
(585 € )

Sexta-
feira & 
Sábado

DINAMARCA Círculo nacional único Não D'Hondt Não Idade 18 
- Cidadãos DK com 
residente permanente 
na UE; 
- Cidadãos da UE 
registados

Idade 18
- Qualquer pessoa 
com direito de votar 
nas eleições para o 
PE;

- Partidos representados no 
Folketing ou no PE;
- Os novos partidos 
precisam de assinaturas de 
eleitores correspondentes a 
pelo menos 2% dos votos 
na anterior eleição para o 
Folketing;

D i a  não 
fixado

ESTÓNIA Círculo nacional único Não D'Hondt Idade 18 Idade 21 - Os partidos políticos 
registados apresentam 
listas;
- Um depósito de 5 vezes o 
salário mínimo mensal

Domingo
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Círculos eleitorais Voto 
preferencial

Distribuição 
de Lugares

Patamar Direitos eleitorais Candidatura Designação de 
candidatos

Dias de 
votação

FINLÂNDIA Círculo nacional único Sim D'Hondt Não Idade 18 
- Cidadãos da UE 
registados

Idade 18 
- Cidadãos da UE 
registados

- Partidos políticos ou 
associações de eleitores 
(formadas por pelo menos 
2000 pessoas) designam os 
candidatos

Domingo

FRANÇA Oito círculos regionais Não D'Hondt 5% Idade 18 
- Cidadãos da UE 
registados

Idade 23
- Cidadãos da UE 
registados

Igualdade de género Domingo

ALEMANHA Círculo nacional único –
mas membros eleitos a 
partir de listas de Land 
ou federais

Não Sainte-
Laguë
(de acordo 
com emenda 
da lei em 17 
Março 2008; 
BGBl. I, p. 
394)

5% Idade 18 
- Cidadãos da UE 
registados

Idade 18
- Cidadãos da UE 
registados

- Listas apresentadas por 
partidos políticos 
estabelecidos na UE;
- Para a lista federal: 
partidos com menos de 5 
representantes no PE, 
Bundestag ou Parlamentos 
dos Estados federados 
necessitam de 4000 
assinaturas; 
- Para listas nos Estados 
federados: necessárias 
2000 assinaturas

Domingo

GRÉCIA Círculo nacional único Não Variant of 
Hare

3% Idade 18 Idade 21 - Listas apresentadas por 
partidos políticos ou 
coligações;

Domingo

HUNGRIA Círculo nacional único Não D'Hondt 5% Idade 18 
- Cidadãos da UE 
registados

Idade 18 
- Todos os eleitores 
podem figurar como 
candidatos nas listas 
partidárias

- Listas apresentadas por 
um partidos registado e 
 20.000 assinaturas  (um 
eleitor só pode patrocinar 
uma lista)

Domingo

IRLANDA Quatro círculos regionais Sim  Voto único Não Idade 18 Idade 21 - Listas apresentadas por 
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Círculos eleitorais Voto 
preferencial

Distribuição 
de Lugares

Patamar Direitos eleitorais Candidatura Designação de 
candidatos

Dias de 
votação

transferível 
(STV)

partidos políticos 
registados;
- As candidaturas 
independentes necessitam 
de 60 assinaturas de 
pessoas constantes dos 
registos eleitorais e do 
mesmo círculo

Sexta-
feira

ITÁLIA
(em revisão)

Cinco círculos regionais Sim e os 
votos podem 
ser 
transferidos 
de um 
círculo para 
o outro

Lebre Não Idade 18
- Cidadãos da UE 
registados;
-  Cidadãos IT noutros 
Estados EU podem 
votar nos consulados 
italianos ou pelo 
correio; os cidadãos IT 
que residem fora da UE 
se voltarem para votar 
na IT;
- Voto não-obrigatório, 
mas um “dever cívico”

Idade 25
- Cidadãos da UE 
registados

- As designações 
individuais requerem 
30.000 assinaturas, 10% 
das quais devem vir de 
cada sub-região do círculo;
- Os partidos políticos e 
grupos com pelo menos um 
lugar no PE ou no 
parlamento IT podem 
apresentar listas sem 
assinaturas

Sábado / 
Domingo

LETÓNIA Círculo nacional único Não Sainte-
Laguë

Não Idade 18 Idade 21 - Listas apresentadas por 
partidos políticos 
registados;
- Deposito de 1.000 LVL 
(1.450 €)

Sábado

LITUÂNIA Círculo nacional único Sim Hare-
Niemeyer

5% Idade 18 Idade 21 - Só os partidos políticos 
podem apresentar 
candidatos;

Domingo

LUXEMBURGO Círculo nacional único Sim – os 
eleitores têm 
6 votos

D'Hondt / 
Hagenbach–
Bischoff

Não Idade 18
- Cidadãos UE 
residentes há 5 anos;

Idade 18
- Cidadãos UE 
residentes há 5 anos

-  As listas precisam de 250 
assinaturas de eleitores 
registados ou de um 

Domingo
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Círculos eleitorais Voto 
preferencial

Distribuição 
de Lugares

Patamar Direitos eleitorais Candidatura Designação de 
candidatos

Dias de 
votação

- Voto obrigatório membro do PE ou de 
membros da Câmara dos 
deputados; 
- As listas devem ser 
compostas por uma maioria 
de nacionais LUX

MALTA Círculo nacional único Sim STV Não Idade 18 Idade 18 - Deposito de 40 libras  
Maltesas (95€) 
(reembolsadas se 10% dos 
votos )

Sábado

PAÌSES BAIXOS Círculo nacional único Sim D'Hondt Não Idade 18 
- Cidadãos da UE 
registados

Idade 18 
- Cidadãos da UE 
registados

- Os partidos não 
representados no PE 
pagam um depósito de 
1.250 €;
- As listas devem ser 
acompanhadas por pelo 
menos 30 assinaturas de 
eleitores

Quinta-
feira

POLÓNIA Treze círculos regionais Não D'Hondt / 
Hare-
Niemeyer 

5% Idade 18 
- Cidadãos da UE 
registados

Idade 21
- Cidadãos UE 
residentes há 5 anos

- As listas precisam de pelo 
menos 5 nomes e 10.000 
assinaturas de eleitores do 
círculo relevante

Domingo

PORTUGAL Círculo nacional único Não D'Hondt Não Idade 18 Idade 18 - As listas devem conter 
candidatos em número 
igual ao de deputados ao 
PE a eleger, mais 3-8 
suplentes 

Domingo

ROMÉNIA Círculo nacional único Não D'Hondt 5% Idade 18 
- Cidadãos da UE 
registados

Idade 23 
- Cidadãos da UE 
registados

- As listas precisam e 
200.000 assinaturas; os 
candidatos independentes 
de 100.000

Domingo
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Círculos eleitorais Voto 
preferencial

Distribuição 
de Lugares

Patamar Direitos eleitorais Candidatura Designação de 
candidatos

Dias de 
votação

ESLOVÁQUIA Círculo nacional único Sim Droop 5% Idade 18 
- Cidadãos da UE 
registados residentes e 
presentes no dia das 
eleições

Idade 21 
- Cidadãos da UE 
registados

- Depósito de 50.000 SKK 
(€ 1510) pelos partidos 
políticos

Sábado

ESLOVÉNIA Círculo nacional único Sim D'Hondt 4% Idade 18 Idade 18 - Os partidos políticos 
apresentam listas apoiadas 
por 4 membros da 
Assembleia Nacional ou 
pelo menos 1000 eleitores;
- Candidatos independentes 
apoiados por 3000 
assinaturas

Domingo

ESPANHA Círculo nacional único Não D'Hondt Não Idade 18 
- Cidadãos da UE 
registados

Idade 18 
- Cidadãos da UE 
registados

- Os partidos ou coligações 
apresentam listas com 
15.000 assinaturas de 
eleitores ou representantes 
eleitos

Domingo

SUÉCIA Círculo nacional único Sim Sainte-
Lagüe 

Os 
partidos 
devem 
obter 
4%; os 
candidat
os 
devem 
obter 5% 
dos 
votos 
totais no 
seu 
partido

Idade 18 
- Cidadãos da UE 
registados

Idade 18 
- Todas as pessoas 
com direito de voto 
podem ser 
candidatas

- Sem condições Domingo
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Círculos eleitorais Voto 
preferencial

Distribuição 
de Lugares

Patamar Direitos eleitorais Candidatura Designação de 
candidatos

Dias de 
votação

NAÇÕES
KINGDOM

Doze círculos regionais Grã-
Bretanha: 
Não 

Irlanda do 
Norte: Sim

Grã-
Bretanha: 
D'Hondt;

Irlanda do 
Norte: STV

Não Idade 18 
- Cidadãos da UE 
registados residentes 
há um ano

Idade 21
- Cidadãos da UE 
registados residentes 
há um ano

- Deposito de £ 5.000 (6750 
€ );
- As designações nos 
círculos eleitorais devem 
ser patrocinadas por 30 
eleitores

Quinta-
feira

Taxas de câmbio vigentes em Fevereiro de 2008
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