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• Insta os Chefes de Estado e de Governo a criarem uma Convenção para revisão dos
Tratados;

• Primeira série de propostas para uma nova configuração institucional para a UE;

• Abolição dos poderes de veto, mais poderes da UE em matéria de saúde, energia, defesa e
políticas sociais e económicas;

• Um direito pleno e direto de iniciativa legislativa para o Parlamento Europeu e uma melhor
proteção dos valores fundadores;
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Na quinta-feira, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que apela ao Conselho
Europeu a concordar em iniciar o processo de revisão dos Tratados da UE.
 
À luz da recente série de crises em curso, os eurodeputados usaram a sua prerrogativa para
apelar a que os Tratados sejam alterados:
 

reforma dos procedimentos de votação no Conselho,  tendo em vista reforçar  a
capacidade de atuação da União Europeia, incluindo a passagem da unanimidade
para a votação por maioria qualificada em domínios como as sanções, as chamadas
cláusulas passerelle e em situações de emergência; 
adaptar  as  competências  da UE,  especialmente  nos  domínios  da saúde e  das
ameaças sanitárias transfronteiriças, na realização da união energética baseada na
eficiência  e  nas  energias  renováveis  em  conformidade  com  os  acordos
internacionais  sobre alterações climáticas,  na defesa,  e  nas políticas sociais  e
económicas; 
assegurar que o pilar europeu dos direitos sociais seja plenamente implementado e
incorporar  o  progresso  social,  ligado  a  um protocolo  de  progresso  social,  nos
Tratados; 
assegurar  a plena aplicação do Pilar  Europeu dos Direitos Sociais  e integrar  o
progresso social, associado a um Protocolo sobre o Progresso Social, nos Tratados; 
tornar a economia da UE mais resiliente, prestando especial atenção às pequenas e
médias empresas e aos controlos da competitividade, e promover investimentos
centrados nas transições justa, ecológica e digital; 

Following the Conference on the Future of Europe, MEPs have activated the process for the revision of the Treaties © European Union

2022–EP

Comunicado de imprensa

PT Serviço de Imprensa, Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume Duch Guillot
Número da central de imprensa (32-2) 28 33000

2 I 4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M048&from=EN
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conferir ao Parlamento Europeu o direito de iniciar, alterar ou revogar legislação, e
plenos direitos enquanto colegislador sobre o orçamento da UE; e 
reforçar o procedimento para proteger os valores fundadores da UE e clarificar a
determinação e as consequências das infrações (º 7.º TUE e Carta dos Direitos
Fundamentais).
 

A resolução foi aprovada com 355 votos a favor, 154 contra e 48 abstenções, na sequência de
um debate realizado no mesmo dia.
 
 
Próximas etapas
 
 
Caberá aos Chefes de Estado e de Governo dos 27 Estados-Membros no Conselho Europeu
decidir, por maioria simples, a criação de uma Convenção. Muitos eurodeputados apelaram a
que isto aconteça o mais rapidamente possível, que seria na Cimeira da UE a 23-24 de junho,
para assegurar que as expetativas dos cidadãos sejam atendidas e que os resultados da
Conferência sobre o Futuro da Europa sejam já aproveitados. A Convenção deveria incluir
eurodeputados, Comissários, deputados dos Estados-Membros e líderes da UE.
 
 
Espera-se que a Comissão Europeia anuncie como tenciona dar seguimento à Conferência em
meados  de  junho.  A  Comissão  dos  Assuntos  Constitucionais  do  Parlamento  Europeu
continuará a trabalhar sobre as alterações que este procuraria introduzir nos Tratados, em
antecipação de uma Convenção.
 
 
Contexto
 
 
No dia 9 de maio, em Estrasburgo, a presidente do PE, Roberta Metsola, o Presidente francês,
Emmanuel  Macron,  em nome da Presidência  do Conselho,  e  a  presidente  da Comissão
Europeia, Ursula von der Leyen, receberam dos copresidentes do Conselho Executivo da
Conferência o seu relatório final. Este inclui 49 propostas que incluem mais de 300 medidas em
9 domínios, com base em 178 recomendações dos painéis de cidadãos europeus, contributos
dos painéis e eventos nacionais, ideias do Evento Europeu da Juventude e 43 734 contributos
para 16 274 ideias registadas na plataforma digital multilingue.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/webstreaming/event_20220609-0900-PLENARY?start=20220609070325&end=20220609215959
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220509IPR29102/conferencia-sobre-o-futuro-da-europa-conclui-os-seus-trabalhos
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220509IPR29102/conferencia-sobre-o-futuro-da-europa-conclui-os-seus-trabalhos
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/afco/home/highlights
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=pt
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220509RES29121/20220509RES29121.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220429IPR28218/propostas-ambiciosas-do-plenario-apontam-para-uma-revisao-de-tratados
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220429IPR28218/propostas-ambiciosas-do-plenario-apontam-para-uma-revisao-de-tratados
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/uncyr3imze72awkafd2h3h23gqqc?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn01325-re01.pt22.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn01325-re01.pt22.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220609%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220609T142338Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e4680059e5ecc1e07ee6067b8dbec9515ea0fdff98b7998736b908a6d4d61f7b


Contactos 
 
 

Para saber mais
O texto adotado estará disponível aqui (09.06.2022)
Conferência sobre o Futuro da Europa conclui os seus trabalhos (09.05.2022)
Futuro da Europa: propostas ambiciosas do Plenário da Conferência apontam para uma
revisão de Tratados (02.05.2022)
Serviço de Estudos do PE - Em Síntese: A Conferência sobre o Futuro da Europa
(20.01.2022)
Comboio legislativo
Processo da Conferência sobre o Futuro da Europa
Cronologia da Conferência sobre o Futuro da Europa
Fotografias, vídeos e áudios de acesso livre (Conferência sobre o Futuro da Europa)

Vera RAMALHETE
Gabinete do PE em Portugal

(+351) 213 504 927
(+351) 917 780 323
vera.ramalhete@europarl.europa.eu

Raquel PATRÍCIO GOMES
Gabinete do PE em Portugal

(+351) 213 504 913
(+351) 93 332 36 36
raquel.patricio@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220509IPR29102/conferencia-sobre-o-futuro-da-europa-conclui-os-seus-trabalhos
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220429IPR28218/propostas-ambiciosas-do-plenario-apontam-para-uma-revisao-de-tratados
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220429IPR28218/propostas-ambiciosas-do-plenario-apontam-para-uma-revisao-de-tratados
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document/EPRS_ATA(2021)690610
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document/EPRS_ATA(2021)690610
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-future-of-europe
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/uil8iulls2abaxte4qqf7p7wcag6?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFoE_Process_PT.jpg%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFoE_Process_PT.jpg&response-content-type=image%2Fjpeg&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220609%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220609T142749Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=77ed632657ddbc522ca6ce0e5cc454810e1e6e790e50130bcbdb3792342ee585
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/19089/big_CoFoE_Timeline_PT.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/package/conference-on-future-of-europe_17609

