
NEWSLETTERNEWSLETTERNEWSLETTERNEWSLETTER
Nº 12 Dezembro 2009

Secretariado Comissão Política Concelhia
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� 750 deputados eleitos (+ Presidente).
� Princípio da Proporcionalidade 
Degressiva - Os deputados dos países 
mais populosos representam também um 
maior número de cidadãos. 
� O nº de deputados por Estado-Membro 
não é inferior a 6 nem superior a 96.
� Reforço do procedimento de co-decisão 
(em paralelo com o Conselho), alargado a 
novas matérias, onde não intervinha (ex: 
Imigração legal, cooperação judiciária 
penal, cooperação policial (Europol).
� Quadro financeiro plurianual, que agora 
necessita da aprovação do PE. 
� O PE e o Conselho fixam em conjunto 
todas as despesas.
� Necessário parecer favorável do PE 
sobre todos os acordos internacionais
em matérias sujeitas à co-decisão.
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Em 01 de Dezembro, entrou em vigor o Tratado de Lisboa, peça fundamental no processo de construção duma União 
que se quer forte, coesa, solidária e próspera. 
Depois do fracasso do Tratado Constitucional, o Tratado de Lisboaé agora o novo caminho em frente. Assim como foi 
em 2000, a Estratégia de Lisboa. Dois marcos na Integração Europeia protagonizados por presidências portuguesas de 
Governos Socialistas. Desde Mário Soares, em 1986, António Guterres, em 2000, e culminando com José Sócrates, em 
2007, o Projecto Europeu tem inequivocamente no PS, o seu maior defensor.
Conheça pois, os principais avanços introduzidos pelo novo Tratado.
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Parlamentos Nacionais
Controlo do princípio da 
subsidiariedade: (Princípio da 
Subsidiariedade - A UE, excepto em 
matérias da sua competência exclusiva, 
só actua quando tal for mais eficaz do que 
a nível nacional, regional ou local). 
Este mecanismo prevê duas etapas:
� Se 1/3 dos Parlamentos Nacionais 
considerar que determinada proposta 
legislativa não obedece a este princípio, a 
Comissão reexamina e decide se 
mantém, altera ou retira; 
� Se uma maioria dos Parlamentos 
Nacionais partilhar esta posição e, apesar 
disso, a Comissão decidir manter, esta 
deverá expor as suas razões, cabendo ao 
PE e ao Conselho decidir se a proposta 
legislativa deve ou não ir para a frente. 

Democracia Participativa
Iniciativa de Cidadania:
Um milhão de cidadãos de vários 
Estados-Membros poderão solicitar à
Comissão que apresente uma 
determinada proposta decorrente das 
competência da UE. 

Relações UE / Estados-Membros
o Tratado introduz a Classificação Geral 
das Competências em três categorias:
� Competência exclusiva : Poder 
legislativo exclusivo da União Europeia 
(ex: União Aduaneira, Política Comercial 
Comum e Concorrência). 
� Competência de apoio, de 
coordenação ou de complemento : a 
União apenas pode apoiar a acção dos 
Estados-Membros (ex: apoio financeiro à
cultura, educação ou indústria). 
� Competência partilhada : abrange os 
outros domínios (ex: Ambiente, 
Transportes e Protecção dos 
Consumidores) em que a UE e os 
Estados-Membros partilham o poder 
legislativo, no respeito do princípio da 
subsidiariedade. 
� O Tratado de Lisboa introduz ainda 
uma Cláusula de Saída voluntária que 
prevê a possibilidade de um país membro 
poder sair da UE se assim o desejar
� Cláusula de Solidariedade - Prevê 
uma acção conjunta da União Europeia e 
dos seus Estados-Membros caso um 
destes seja alvo de um ataque terrorista. 
A mesma Cláusula é aplicável a um 
Estado-Membro com graves dificuldades 
de abastecimento energético.

� A partir de 2014, a Comissão será
composta por 18 Comissários (2/3 dos 
membros). Futuras adesões terão reflexos 
na sua composição. 
� Rotação Igualitária – 1 vez, em cada 3 
mandatos de 5 anos, cada Estado ficará
arredado da Comissão.
� Passa a existir uma relação directa 
entre os resultados das eleições para o 
PE e a escolha do candidato à
presidência da Comissão. 
� O Presidente da Comissão pode agora 
exonerar um membro do Colégio das 
suas funções.

Comissão Europeia

Conselho Europeu
� Passa a ser uma Instituição da UE, sem 
novas atribuições. 
� Criada nova figura: o Presidente do 
Conselho Europeu , eleito pelo mesmo 
órgão, com um mandato de 2,5 anos.
� Tem como missão garantir os trabalhos 
nesta instituição e assumir a 
representação internacional da UE.

Conselho
o Representa os Governos dos Estados-
Membros. 
o Partilha as funções legislativas e 
orçamentais com o PE, define a política 
externa e de segurança comum (PESC) e 
coordena as políticas económicas. 
o Voto por maioria qualificada é alargado 
a mais domínios (ex: imigração e cultura).
o Introdução em 2014, do voto por dupla 
maioria de Estados e de população: 
o Uma decisão para ser aprovada, deverá
receber o voto favorável de 55 % dos 
Estados-Membros representando um 
mínimo de 65% da população da UE . 

Novos Cargos 
� Criação dos cargos de Alto 
Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança , e de Vice-Presidente da 
Comissão para as relações externas, que 
serão assegurados pelo mesma pessoa. 
� Compete-lhe conduzir a política externa 
e a política de defesa comum e presidir ao 
Conselho dos Negócios Estrangeiros. 
� Representa a União na cena 
internacional no que se refere à PESC.

Carta dos Direitos Fundamentais
O Tratado consagra os direitos civis, 
políticos, económicos e sociais, 
estabelecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais e confere-lhes um carácter 
vinculativo.


