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RESUMO 

 

A presente pesquisa busca identificar uma definição da União Européia, sob 

o enfoque de sua natureza jurídica. Considerando a especificidade do estudo, foram 

analisadas duas das formas de Estado: federação e confederação, bem como 

estudado seus principais traços distintivos, além da origem e evolução da União 

Européia, de sua estrutura institucional e de seus mais importantes Tratados e 

alargamentos. Foram abordados, também, aspectos referentes ao Direito 

Constitucional e a uma futura Constituição para a União Européia, à luz de três 

princípios comunitários – democrático, primazia do Direito Comunitário e 

subsidiariedade –, dos elementos do Estado apresentados pela literatura, da 

cidadania e da soberania, com vistas a uma identificação da forma de estado que 

melhor se adeqüe ao contexto da União Européia. Finalmente, concluiu-se sobre os 

aspectos teóricos levantados, ao mesmo tempo apresentando-se o posicionamento 

do autor e suas sugestões. 
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SUMMARY 

 

This research intends to define the state of the current European Union with a 

specific focus on its juridical nature. Within the context of this research, two distinct 

forms of the State are analyzed: federation and confederation, as well as the distinctive 

characteristics of each. In addition; the origin and evolution of the European Union, its 

institutional structure, and the most important treaties and enlargements are also 

examined. The study also focuses on constitutional law and on a future Constitution for 

the European Union with a foundation of the three major communitarian principals – 

democratic, superiority of community law, and subsidiarity – of the elements of the State 

present in literature, in citizenship, and in sovereignty, in an attempt to identify the state 

system which best fits with the context of the European Union. Finally, a conclusion is 

presented concerning the theoretical aspects studied, as well as the author´s positions and 

suggestions.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em sua obra A Paz Perpétua e outros Opúsculos, Kant1 propôs a criação de uma 

federação de tipo especial e universal à qual chamou de foedus pacificum ou federação da 

paz, buscando por fim definitivamente a todas as guerras.  Para Kant, a paz perpétua deve 

constituir o centro da federação, a fim de que todos os Estados-membros se reúnam à sua 

volta e tenham assegurado o estado de liberdade. Esse consiste na unidade coletiva das 

vontades unidas, “como mandamento primeiro da autonomia da razão e da lei moral 

sobre a violência do homem sobre o homem”.2  

Em harmonia com os os ideais defendidos por Kant na obra referida, a União 

Européia surgiu da responsabilidade política de seus idealizadores, no sentido de fazer 

esquecer o passado, devastado pelo ódio e pelas guerras, e avançar rumo a uma Europa 

marcada pela integração, pela unidade, pelo progresso, pelo bem-estar e pela igualdade 

entre os povos europeus, distante, portanto, do nacionalismo agressivo.  

O cumprimento de seus objetivos tem feito a União Européia implementar 

políticas comuns – promovendo a coesão econômica e social –, mobilizar vontades, 

concentrar intenções, coordenar esforços e uniformizar procedimentos.3  

A importância da União Européia no cenário internacional e a idéia da respectiva 

unificação têm demonstrado a necessidade de se estudarem melhor os temas que a 

envolvem. O Direito Europeu vem penetrando cada vez mais na vida das nações em 

geral, mormente quando se vive em clima de integração de mercados, organização de 

blocos regionais e a integração entre eles. 

Com isso, a dimensão do Direito Comunitário passa a constituir um novo 

horizonte para os juristas, sem a pretensão de transformá-los em especialistas em Direito 

                                                           
1 KANT, Immanuel. A Paz Perpétua e outros Opúsculos. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1995, p. 99 e 135. 
2 STELZER, Joana. União Européia e Supranacionalidade – Desafio ou Realidade? Curitiba: Juruá, 2000, p. 9 (Prefácio de 
Odete Maria de Oliveira). 
3 FERNANDES, António José. A União Europeia de Maastricht: federação, confederação ou comunidade de Estados? Lisboa: 

Presença, 1994, p. 7. 
 



 

 14

Europeu. É, por outro lado, uma exigência da realidade político-econômico-social em que 

vivem as nações integradas a uma filosofia mundial de trocas.  

Nessa perspectiva, esta dissertação tem o objetivo de identificar uma definição da 

União Européia, sob o enfoque específico de sua natureza jurídica, uma vez que essa 

questão é de extrema relevância no Direito Internacional, com inegável desdobramento 

no Direito interno dos Estados-membros.  

É preciso esclarecer, porém, que o tema em análise está longe de ser pacificado, e 

que as dúvidas existentes foram suscitadas há muito tempo. Todavia, elas não podem 

desestimular os estudiosos da matéria, principalmente porque, oficialmente, ainda não 

houve manifestação da União Européia acerca do tema objeto deste estudo.  

Enquanto para alguns a União Européia já representa um modelo federal, para 

outros, ela caminha da atual fase confederal para o federalismo centralizado, constituído 

por agregação, à maneira americana. Já para um terceiro grupo, ela é uma confederação, 

baseada na plenitude das soberanias nacionais, no direito de veto de cada país e no direito 

de secessão.  

Antes de apresentar uma conclusão sobre o tema, ou de se filiar a uma das três 

correntes referidas, é preciso identificar os pontos comuns e que, nessa condição, irão 

aproximar a União Européia de uma federação ou de uma confederação. Com isso, 

independente da visão ideológica ou da conveniência, às vezes oportunista, desse ou 

daquele autor, se chegará à melhor solução para a Europa e para os europeus. Essa tarefa, 

contudo, não é isenta de dificuldades. 

Diante da espeficidade do tema, mas sem desconsiderar a tendência do 

internacionalismo de inspirar outras formas de organização política, não serão analisadas 

as “realidades afins” do binômio federação/confederação, assim consideradas, por 

exemplo, a organização internacional4 e a supranacionalidade,5 entre outras, que absorvem 

                                                           
4 A União Européia distingue-se, pois, claramente de uma organização internacional, na medida em que “extrapola 

em muito os limites da mera relação entre Estados, sobretudo pelo fato de que as normas comunitárias são 
aplicadas com preferência em detrimento das normas jurídicas nacionais”. FERNANDES, Luciana de Medeiros. 
Soberania e processos de integração: o novo conceito de soberania em face da globalização. Curitiba: Juruá, 2002, p. 186.   

5 A supranacionalidade é uma “associação de Estado, orgânica, por integração e de Direito Internacional.” Ela 
determina “o nascimento de um poder político superior aos Estados, resultante da transferência definitiva por 
estes da esfera dos seus poderes soberanos relativos aos domínios abrangidos pela entidade supranacional e em 
que designadamente o poder legislativo (como poder de criação de Direito novo) é exercido em função do 
interesse comum e não do interesse dos Estados.” QUADROS, Fausto de. Direito das Comunidades Européias e Direito 
Internacional Público. Coimbra: Almedina, 1984, p. 158 e 168.  
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parte da tradicional competência dos Estados.6 Isso, porque seus objetivos, sua 

complexidade e sofisticação afastam a União Européia, cada vez mais, dessas realidades.7   

A presente pesquisa apresentará traços distintivos da federação e da confederação 

oferecidos pela doutrina, a fim de dirimir as principais dúvidas que envolvem o tema e 

embasar a transformação da União Européia rumo a uma dessas duas formas de Estado. 

Isso, porque a União Européia, ainda nesta década, acredita-se, terá que decidir se o 

melhor caminho a seguir é permanecer como está ou avançar para uma forma de Estado, 

implementando-a oficialmente.  

Está chegando o momento de estabelecer o que a União Européia é, o que faz e 

como faz. Nesse sentido, a justificativa deste trabalho está, assim, centrada em dois 

pontos: primeiro, o assunto é atual e os caminhos trilhados pela União Européia, em sua 

trajetória política, constituem o foco das atenções gerais sobre seu desfecho. Este trabalho 

pode refletir alguns aspectos desse caminho. Segundo, conforme já se falou, a convivência 

com o Direito Comunitário é uma realidade próxima e certa, haja vista a União Européia, 

em seu processo de expansão, buscar parcerias com o Mercosul e com o Brasil 

diretamente.  

A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica – livros, periódicos e textos 

normativos –, através da qual se pretende definir os pontos principais do presente estudo. 

Em face dos objetivos, imprimiu-se à pesquisa um caráter descritivo, para tanto 

considerando dois pontos: primeiro, a necessidade de uma contextualização histórica, 

política e econômica que daria o embasamento para uma melhor visualização da União 

Européia; segundo, a necessidade de se analisarem pontos que ora se aproximam, ora se 

distanciam dos modelos políticos e jurídicos mais comuns, a fim de se refletir sobre seu 

movimento. 

Para tanto, faz-se necessário, num primeiro momento, traçar um panorama geral 

da União Européia, visando à percepção de sua possível natureza jurídica futura. Com 

isso, serão apresentadas sua origem e evolução, uma breve análise sobre seus cinco 

principais tratados — Roma, Paris, Maastricht, Amsterdã e Nice —, bem como de seus 

quatro primeiros alargamentos e de sua estrutura institucional.  

                                                           
6 MOREIRA, Adriano. Ciência Política. Coimbra: Almedina, 1997, p. 346.  
7 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo (Org.). Direito Comunitário e jurisdição supranacional: o papel do juiz no processo de 

integração regional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p. 182.  
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Num segundo momento, abordar-se-ão a natureza jurídica dos Tratados da 

União, aspectos referentes ao Direito Constitucional e a uma futura Constituição para a 

União Européia, bem como os mais importantes princípios comunitários, aspectos sobre 

a federação e a confederação, incluindo as principais diferenças, os elementos de Estado 

apresentados pela literatura, a cidadania e a soberania, com vistas a uma identificação da 

forma de estado que melhor se adeqüe ao contexto da União Européia. 

A título de informação complementar, incluiu-se, como apêndice, uma 

cronologia da União Européia com a qual se pretende demonstrar que os desígnios 

europeus e o apelo a uma Europa unida e integrada, com respeito às diversidades dos 

povos e dos costumes, remonta à idade média. Nesse apêndice, será dado especial 

enfoque para os acontecimentos mais importantes, ocorridos a partir de 1924 até os dias 

atuais – janeiro de 2003 –, que tenham, de alguma forma, contribuído para a consolidação 

do sonho de unificação européia.  

Finalmente, seguir-se-á a conclusão e o respectivo posicionamento do autor. 
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1. UNIÃO EUROPÉIA 

 

1.1 A Noção de Unidade Européia  

 

A noção de unidade européia tem sido, ao longo dos tempos, um anseio comum 

de políticos, poetas, filósofos, economistas e juristas, entre outros. Em 1867, o poeta 

Vitor Nunes profetizara que o século XX abrigaria uma extraordinária nação que se 

chamaria Europa, e cuja capital seria Paris. O poema abaixo retrata isso: 

Eu represento um partido que não existe ainda 
O partido Revolução-Civilização 
Este partido edificará o século XX 
E fará nascer, primeiro, os Estados Unidos da Europa,  
Depois os Estados Unidos do Mundo.8 

Todavia, uma tendência política concreta nesse sentido apenas foi observada no 

final da década de 40, quando alguns Estados europeus, convencidos de que o todo 

representa mais que as diversas partes separadamente, multiplicaram suas iniciativas 

visando à cooperação econômico-social e político-militar. Com isso, buscavam um bloco 

estatal capaz de reconstruir grande parte do território europeu destruído por seis anos de 

guerra e também competir com as duas grandes potências daquele momento: Estados 

Unidos e União Soviética.  

Em 9 de maio de 1950, Robert Schuman apresentou uma proposta de criação de 

uma Europa unida. Essa proposta, conhecida como Declaração Schuman, foi decisiva 

para que a União Européia chegasse onde está. Com isso, o dia 9 de maio passou a ser um 

dos símbolos europeus: o dia da Europa. Os dois outros símbolos europeus são: o 

emblema9 e o hino.10 Juntos, eles identificam a União Européia como entidade política. 

                                                           
8 CAMPOS, João Mota de. Direito Comunitário. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, v. I, 1997, p. 29. 
9 Em 1986, o Conselho Europeu adotou a bandeira que constitui o emblema da União Européia. Sua descrição 

simbólica é a seguinte: sobre fundo azul-celeste, doze estrelas douradas de cinco raios, cujas pontas não se 
encontram, definem um círculo, que representa a união dos povos da Europa. Essas estrelas são em número 
invariável de doze, símbolo da perfeição e da plenitude. 

10 O hino europeu foi adotado pelo Conselho da Europa em 1972 e tem sido utilizado pela União Européia desde 
1986.  
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A União Européia tem, basicamente, os seguintes objetivos: promover a unidade 

política e econômica da Europa; instituir uma cidadania e moeda européia únicas; 

melhorar as condições de vida e de trabalho de seus cidadãos; criar um espaço de 

liberdade, segurança e justiça; manter e desenvolver o acervo comunitário; promover o 

desenvolvimento econômico, o equilíbrio do comércio e a livre concorrência; reduzir as 

disparidades econômicas entre as regiões e auxiliar os países-membros em vias de 

desenvolvimento. Além disso, e principalmente, busca defender a paz e a liberdade, 

formando um bloco de oposição aos exageros que porventura possam ser praticados 

pelas grandes potências mundiais, especialmente pelos Estados Unidos, em decorrência 

das condições e do poder inerentes à própria superioridade. 

Para tanto, a União Européia lança mão de meios que considera imprescindíveis, 

entre eles, uma legislação comunitária aplicável a todos os Estados-membros, um 

orçamento comum e um corpo administrativo e técnico a serviço das instituições 

comunitárias. 

Nos últimos anos, a União Européia – mais que antes – se mostra amadurecida e 

pronta para evoluir no sentido de uma união política. Seus traços fundamentais ficaram 

mais bem estabelecidos nesse sentido.  

Na atualidade, a União Européia reúne 15 países, tratados como os QUINZE, 

numa população aproximada de 375 milhões de habitantes, muito superior à população 

dos Estados Unidos e da Rússia. É o primeiro pólo turístico mundial e a primeira 

potência comercial e agrícola do planeta. É, também, o segundo Produto Interno Bruto 

(PIB), perdendo, apenas, para os Estados Unidos. 

Em 1.º de janeiro de 2002,11 entraram em circulação as moedas e notas do euro 

na Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, 

Países Baixos, Portugal e Espanha. Em 28 de fevereiro do mesmo ano, o euro, após o 

período de dupla circulação, tornou-se a única moeda desses doze países.12 

 

1.2 Breve Histórico dos Tratados de Roma, Paris, Maastricht, Amsterdã e Nice 

                                                           
11 Em 1º de janeiro de 2002, a cotação do euro para venda era a seguinte: 1 euro correspondia a US$ 0,905453 e a R$ 

2,8852, conforme taxas de câmbio do Bacen. Disponível em: <http://www.bacen.org.br>. Acesso em: 9 jan. 2003.    
12 O dia 3 de janeiro de 2003, foi o último dia dado pelo Banco de Portugal, em Lisboa, para que fosse feita a troca de 

escudos pela moeda única européia (euro), que está circulando, desde janeiro de 2002, em 12 dos 15 países da União 
Européia. Disponível em: <http://noticias.clix.pt>. Acesso em: 3 jan. 2003. 
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Em 18 de abril de 1951, Alemanha, França, Itália e os três países do Benelux – 

Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos – assinaram o Tratado de Paris que criou a 

Comunidade Européia do Carvão e do Aço (CECA), surgindo, daí, um processo de 

cooperação e integração entre esses SEIS países da Europa. No dia 25 de março de 1957, 

esses países firmaram em Roma os Tratados que instituíram a Comunidade Econômica 

Européia (CEE) e a Comunidade Européia da Energia Atômica (Euratom), conhecidos 

como Tratado de Roma. 

Com a entrada em vigor do Tratado de Roma, a CEE e a Euratom foram 

sediadas em Bruxelas (Bélgica), e as três Comunidades passaram a ter em comum uma 

Assembléia Parlamentar e o Tribunal de Justiça. 

Em 8 de abril de 1965, foi assinado, em Bruxelas, o Tratado de Fusão dos 

executivos das três Comunidades – CECA, CEE e Euratom, no qual se estabeleceu um 

Conselho e uma Comissão únicos para essas Comunidades. Todavia, essas instituições 

continuaram a atuar em conformidade com as regras das respectivas Comunidades. 

Em 7 de fevereiro de 1992, os ministros dos Negócios Estrangeiros e os 

ministros das Finanças dos DOZE Estados-membros assinaram, em Maastricht (Países 

Baixos), o Tratado da União Européia (TUE). A denominação oficial União Européia, 

entretanto, só veio em 1.º de novembro de 1993, quando após serem concluídos todos os 

respectivos processos de ratificação pelos DOZE Estados-membros, entrou em vigor o 

Tratado da União Européia ou Tratado de Maastricht. O Reino Unido foi o último 

Estado-membro a ratificá-lo, em 2 de agosto de 1993.  

Após esse Tratado, todos os nacionais, de qualquer Estado-membro, passaram a 

ter uma cidadania comum: a cidadania européia. Da mesma forma, foi confirmada a 

segunda fase da união econômica e monetária entre os Estados-membros, bem como 

intensificados os acordos aduaneiros e de imigração, com o fim de reduzir o controle de 

fronteiras e conferir, aos cidadãos europeus, maior liberdade para viver, trabalhar e 

estudar em qualquer Estado-membro. O Tratado de Maastricht definiu áreas objeto de 

ações comuns no âmbito da política externa e de segurança, estabelecendo uma política 

exterior e monetária também comuns, com a criação de uma moeda única e de um Banco 

Central. 
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No dia 17 de junho de 1997, os chefes de Estado e de Governo da União 

Européia optaram pela criação de um novo Tratado, o Tratado de Amsterdã, que 

posteriormente foi submetido à ratificação nos respectivos Estados-membros. Os 

principais objetivos desse Tratado foram os seguintes: “fazer do emprego e dos direitos 

do cidadão o ponto fulcral da União; suprimir os últimos entraves à livre circulação e 

reforçar a segurança; permitir que a Europa ouça a sua voz no mundo; tornar mais eficaz 

a arquitetura institucional da União, tendo em vista o próximo alargamento”.13   O Tratado 

de Amsterdã, porém, não implementou mudanças significativas. Não bastasse isso, dois 

acontecimentos acabaram por ser mais importantes que ele: o início das negociações para 

a adesão da Polônia, Hungria, República Tcheca, Estônia e Chipre, no mês de março de 

1998, e a decisão da União Européia de avançar com a União Econômica e Monetária 

(UEM), em 1º de janeiro de 1999, contribuindo para que o euro fosse transformado em 

realidade.14  

Concluído no Conselho Europeu, no período de 7 a 9 de dezembro de 2000, foi 

assinado em Nice (França), no dia 26 de fevereiro de 2001, o Tratado de Nice, 

apresentando modificações aos Tratado da União Européia e da Comunidade Européia. 

Com sua ratificação pela Irlanda, em outubro de 2002, o Tratado de Nice entrará em 

vigor no primeiro dia do segundo mês subseqüente ao respectivo depósito junto à União 

Européia. Ressalte-se que os demais Estados-membros já entregaram seus instrumentos 

de ratificação.15 

 

1.3. A União Européia e Seus Quatro Primeiros Alargamentos 

 

As mudanças políticas aceleraram a adesão de novos membros aos ideais de 

unificação. Em 1º de janeiro de 1973, a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido aderiram às 

CE. A esse passo de expansão das CE a doutrina portuguesa denominou alargamento. 

                                                           
13Um novo Tratado para a Europa. 2 ed. Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Européias, 

1997, p. 2-6.  
14 MACLAY, Michael. A união européia. Trad. Rita Menezes. Lisboa: Temas e Debates, 2000, p. 86-87. 
15 Os países indicados a seguir entregaram o instrumento de ratificação nas seguintes datas: Bélgica: 26 de agosto de 

2002; Dinamarca: 13 de junho de 2001; Alemanha: 11 de fevereiro de 2002; Grécia: 3 de junho de 2002; Espanha: 
27 de dezembro de 2001; França: 19 de outubro de 2001; Itália: 9 de julho de 2002; Luxemburgo: 24 de setembro 
de 2001; Países Baixos: 28 de dezembro de 2001; Áustria: 8 de janeiro de 2002; Portugal: 18 de janeiro de 2002; 
Finlândia: 29 de janeiro de 2002; Suécia: 25 de janeiro de 2002 e Reino Unido: 25 de julho de 2002. Disponível em: 
<http://www.europa.eu.int/comm/nice_treaty/ratiftabel_pt.pdf>. Acesso em: 17 set. 2002. 
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Em 1º de janeiro 1981, foi a vez da Grécia, ocorrendo, então, o segundo alargamento. Em 

1 de janeiro de 1986, Portugal e Espanha passaram a integrar as CE, havendo então o 

terceiro alargamento. Em 1º de janeiro de 1995, deu-se o quarto alargamento, com a 

adesão de três outros países à UE: Áustria, Finlândia e Suécia. A adesão da Noruega, foi 

rejeitada pelos noruegueses. 

Em outubro de 2002, a Comissão Européia apresentou as próximas etapas para o 

quinto alargamento. Para tanto, recomendou a candidatura de dez países para ingressarem 

no bloco em 2004; são eles: Polônia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Lituânia, 

Letônia,16 Estônia, Eslovênia, Chipre e Malta. A sugestão deve-se ao fato de que esses 

países, há mais de 10 anos, vêm promovendo reformas em várias áreas, no intuito de se 

adequarem aos padrões exigidos pela UE, a exemplo dos requisitos financeiros e 

orçamentários. A Comissão estipulou o ano de 2007 como meta para a adesão da 

Romênia e Bulgária, considerados os mais pobres dos 12 países que atualmente pleiteiam 

uma vaga no bloco. Haverá, pois, um monitoramento rígido para a implementação17 de 

medidas de adequação, por parte dos candidatos, após serem concluídas as negociações 

necessárias e a assinatura de Tratados em abril de 2003.18-19    

Para Prodi,20 presidente da Comissão que apresentou a decisão ao Parlamento 

Europeu, o alargamento é uma ocasião histórica para unir o continente. O destino 

comum é, mais uma vez, construir uma Europa baseada na paz, na democracia, na lei, nos 

direitos humanos e no respeito às minorias. 

Porém, apesar do avanço nas discussões sobre os futuros membros, há uma certa 

apreensão quanto à incapacidade de adequação dos candidatos mais pobres aos rígidos 

                                                           
16 Em 3 de janeiro de 2003, o Governo da Letônia anunciou que vai organizar, em 20 de setembro de 2003, um 

referendo nacional sobre a adesão à União Européia. Segundo as sondagens realizadas em novembro de 2002, 45,9% 
dos letões eram favoráveis à entrada do seu país na União. 

17 “Os Tratados de adesão entre a Comunidade e os novos Estados-membros prevêem prazos especiais de 
transposição para o 'acervo comunitário' (acquis communautaire), ou seja, todas aquelas diretivas vigentes na 
Comunidade antes do ingresso de um novo Estado-membro.” FRANCA FILHO, Marcílio Toscano. As diretivas 
da Comunidade Européia: elementos para uma teoria geral. Revista de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, ano 9, n.º 37, p. 7-26, out./dez. 2001, p. 17. 

18 POR LA GRAN EUROPA. El pais, Madri, Opinión, Oct. 10 2002. Disponível em: <www.elpais.es>. Acesso em: 
10 out. 2002. 

19 WATSON, Rory. EU poised for huge expansion to the East. The Times, Londres, World News, Oct. 10 2002. 
Disponível em: <http:// www.thetimes.co.uk>.  Acesso em: 10 out. 2002. 

20 Apud YÁRNOZ, Carlos. La ampliación de la EU. Bruselas pone en marcha una Europa de 25 países de la que 
excluye a Turquía. Los diez nuevos socios ingresarán en 2004 y se someterán a controles especiales. El pais, 
Madrid, Internacional, Oct. 10 2002. Disponível em: <http://www.elpais.es>. Acesso em: 10 out. 2002. 
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moldes da UE em várias áreas, após o ingresso no bloco.21 Analistas afirmam que o 

alargamento para 25 nações, nesse primeiro momento, e 27, posteriormente, é, na 

verdade, uma expansão perigosa, se se considerarem as desigualdades econômicas, sociais 

e políticas existentes.22 

Na Cimeira de Bruxelas (Bélgica), ocorrida no final de outubro de 2002, os líderes 

dos QUINZE trataram, essencialmente, de assuntos referentes às ajudas agrícolas e 

regionais que a UE proporcionará aos novos países candidatos.23 

A opinião pública dos dez países é bastante favorável à adesão. Todavia, isso 

pode mudar, caso os cidadãos desses países percebam que serão tratados como europeus 

de segunda, tendência que parece inevitável. Pelos cálculos da Comissão Européia, os 

candidatos receberiam, em 2006, cerca de 137 euros por pessoa, a título de ajuda, 

enquanto os Estados-membros, no mesmo ano, 231 euros. A regra adotada pela 

Comissão para chegar a essa conclusão foi a de que o montante total das ajudas a um 

Estado-membro não pode exceder os 4% do seu PIB. Com isso, alguns países candidatos 

(como a República Checa, Eslovênia, Malta e Chipre) correm o risco de se transformar 

em contribuintes líquidos da UE no ano da adesão, assim considerados aqueles que 

pagam mais do que recebem.24 

Em 10 de outubro de 2002, foi divulgada a decisão da Comissão Européia não 

aceitando o ingresso da Turquia, 13.º candidato, na União. As negociações, por enquanto, 

encontram-se suspensas, apesar de o país ter implementado várias reformas, como: a 

abolição da pena de morte, as leis em favor da minoria turca e a igualdade entre homens e 

mulheres.25 No entanto, as mudanças, de acordo como o Comissário de Ampliação 

Günter Verheugen, não obstante serem significativas, ainda não foram suficientes para a 

                                                           
21 UNIÃO EUROPÉIA deve recomendar filiação de dez países ao órgão. Reuters Investor, São Paulo, Internacional, 4 

out. 2002. Disponível em: <http://br.invertia.com/imprimir.asp?IddNoticia=709259>. Acesso em: 4 out. 2002. 
22 CASTLE, Stephen. The new Europe takes shape. EU welcomes another 10 countries and 75 million more 

citizens. The Independent, London, Europe News, Oct. 10 2002. Disponível em: <http://www.independent.co.uk>  
Acesso em: 10 out. 2002. 

23 CUNHA, Isabel Arriaga e. Eliminado maior obstáculo ao alargamento. Público, Lisboa, Mundo, 21 out. 2002. 
Disponível em: <http://www.publico.pt>. Acesso em: 21 out. 2002. 

24 Idem, ibidem.  
25 Grécia, Espanha e Reino Unido, por enquanto, foram os únicos países a se manifestarem no sentido da retomada 

das negociações para incluir a Turquia no rol dos países membros da União, conforme HOWDEN, Daniel. 
Greece shelves enmities to back Turkey's EU bid. The Independent, London, Europe News, Oct. 11 2002. 
Disponível em: <http://www.independent.co.uk>. Acesso em: 11 out. 2002. 
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referida aceitação.26 Nem a posição geoestratégica privilegiada, nem o fato de a Turquia 

ser rica em petróleo, conseguiram derrubar os argumentos contrários,27 que, em síntese, 

voltam-se para as constantes violações de direitos humanos ocorridas no país. 

Esse indeferimento provocou uma abalo de proporções ainda não delimitadas, 

restando, apenas, saber se será definitivo ou não.28_29 Nesse contexto, a Alemanha, que 

normalmente é reticente à adesão da Turquia na União Européia, inverteu sua posição no 

final do mês de outubro de 2002, recomendando aos QUINZE, por intermédio de seu 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, Joschka Fischer, que emitissem, na Cimeira de 

Copenhague (Dinamarca), que se realizou nos dias 12 e 13 de dezembro de 2002, um sinal 

mais positivo ao ingresso daquele país.  

A recomendação alemã motivou o governo da Turquia que passou a fazer 

pressão no sentido de se definir um Calendário, na Cimeira de Copenhague, visando ao 

início das negociações à sua adesão. Para tanto, o Partido da Justiça e do 

Desenvolvimento (AKP) anunciou 36 medidas legislativas para adequar a Turquia aos 

padrões europeus, designadamente no campo dos direitos humanos, com o anúncio de 

uma Constituição participativa e liberal e uma política de transparência contra a 

                                                           
26 YÁRNOZ, Carlos. La ampliación de la UE. La UE da un portazo a Turquía al no fijar fecha para futuras 

negociaciones. El pais, Madrid, Internacional, Oct 10 2002. Disponível em: <http://www.elpais.es>. Acesso em: 
10 out. 2002. “(...) Napoleão dizia que, ‘em política internacional, o que importa saber é quem governa 
Constantinopla’, ironiza Haluk Sahïn, professor na Universidade Bilgi de Istambul, consultor editorial do jornal 
Radikal e comentador televisivo. Com esta citação ele pretende demonstrar que a União só tem a perder se não 
integrar a Turquia. ‘A Turquia não vai desaparecer se não fizer parte da UE, mas a Europa será uma potência 
irrelevante sem a Turquia, um país que ocupa duas grandes zonas estratégicas, a Ásia Central e o Médio Oriente, 
onde se encontra o petróleo’, sublinha Sahïn. ‘Quer a Europa fazer parte do grande jogo ou não?’, é isto que 
importa saber. A UE diz que não quer ser vizinha de Saddam [Hussein], mas se os EUA invadirem o Iraque, vai 
ser vizinha de [George W.] Bush, pois este vai lá ficar pelo menos uns 50 anos.’(...)” MSL. A Europa será uma 
potência 'irrelevante' sem a Turquia. Público, Lisboa, Destaque, 10 out. 2002. Disponível em: 
<http://www.publico.pt>. Acesso em: 10 out. 2002. 

27 LOPES, Margarida Santos. Vamos mais ao café do que à mesquita. Público, Lisboa, Destaque, 10 out. 2002. 
Disponível em: <http://www.publico.pt>. Acesso em:  10 out. 2002. 

28 HAMILTON, Adrian. Exclusion of Turkey is dishonest, stupid and short-sighted. The Independent, Londres, 
Europe News, Oct. 10 2002. Disponível em: <http://www.indepedent.co.uk>. Acesso em: 10 out. 2002. 

29 “(...) A pesar de las reiteradas peticiones de Ankara, la Comisión no recomienda fecha alguna para que Turquía 
comience a negociar con los Quince. La recomendación será elevada a los jefes de estado o gobierno de la UE, que 
se reunirán el 24 y 25 de octubre en Bruselas para iniciar la recta final de las negociaciones. La cláusula de 
salvaguardia. En dicha cumbre, los líderes deberán acordar también la oferta financiera global (ayudas agrícolas 
directas, fondos regionales y compensaciones presupuestarias) que harán a los candidatos. La Comisión ha 
propuesto, además, que se introduzca en los Tratados de adhesión una cláusula de salvaguardia que permita a los 
Quince dejar en suspenso algunas partes del acervo legislativo si los nuevos socios no cumplen sus obligaciones 
una vez dentro de la Unión. Los comisarios debatieron largo tiempo sobre el plazo de validez de dicha 
salvaguardia, que ha quedado finalmente fijado en dos años, como propugnaban el presidente, Romano Prodi, y el 
comisario para la Ampliación, Guenther Verheugen, frente a otras tesis más duras que defendían cinco años. LA 
UE SERÁ LA EUROPA DE LOS 25. El mundo, Madrid, Internacional, Oct. 9 2002. Disponível em: 
<http://www.elmundo.es>. Acesso em: 9 out. 2002. 
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corrupção, entre outras, no Estado. No campo econômico, propôs relançar o crescimento 

— a Turquia atravessa uma grave recessão — e reduzir a inflação a um dígito. Haverá, 

ainda, uma reforma fiscal e será acelerada a introdução das normas comunitárias.30  

Contudo, na Cimeira referida, não se firmou o compromisso esperado. A União 

Européia demonstrou, de certa forma, que tem interesse em dar o passo sugerido pelo 

ministro alemão, quando decidiu aumentar significativamente a assistência financeira de 

pré-adesão à Turquia. Essa assistência será financiada, a partir de 2004, sob o título da 

rubrica orçamentária despesas de pré-adesão.31  

 

1.4 Formas de Governo na União Européia 

 

Em relação às formas típicas de governo, hoje predominam duas: monarquia e 

república. Respeitadas as respectivas peculiaridades, atualmente pode-se concluir que a 

república se diferencia da monarquia basicamente porque nessa há um chefe de Estado 

coroado, vitalício e de investidura hereditária, em regra geral; no mais, é igual. Já quanto à 

república, o melhor conceito foi dado por Abraham Lincoln: “é o governo do povo, pelo 

povo e para o povo”. Com isso, na república, os governados são também governantes ou, 

no mínimo, o maior número possível de governados participa do exercício do poder.32 

Porém, acima de tudo e não importando a forma ou tipo adotado,  um governo deve estar 

independente e democrático e deve respeitar incondicionalmente os direitos dos cidadãos. 

Os 15 Estados-membros da União Européia não possuem a mesma forma ou 

tipo de governo, observando-se a predominância de três formas típicas: monarquia 

parlamentarista – Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Dinamarca, Reino Unido, Espanha 

e Suécia; república com forma mista de governo – França, Irlanda, Portugal e Finlândia, e 

república parlamentarista – Alemanha, Itália, Grécia e Áustria. 

 

 

 

                                                           
30  FERNANDES, Jorge Almeida. “Governo Turco Prepara 36 Reformas até à Cimeira de Copenhaga”. Público, Lisboa, 
Mundo, 29 nov 2002. Disponível em: <http://jornal.publico.pt>. Acesso em: 3 jan. 2003. 
31 Informações divulgadas no site da União Européia. Disponível em: <http://www.eca.eu.int>. Acesso em: 3 jan. 2003. 
32GOULART, Clovis de Souto. Formas e Sistemas de Governo – Uma alternativa para a Democracia brasileira. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris Editor, 1995, p. 36-45. 
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2. ESTRUTURA INSTITUCIONAL DA UNIÃO EUROPÉIA 

 

A estrutura da União Européia é composta por cinco instituições principais:33 o 

Conselho Europeu e a Comissão Européia, assistidos por um Comitê Econômico e Social 

e por um Comitê das Regiões, com funções consultivas; o Parlamento Europeu; o 

Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas. Duas dessas instituições – o Tribunal de 

Justiça e o Parlamento (antes designado de Assembléia) – foram, desde o início, comuns 

às três Comunidades. Isso foi acordado entre os SEIS países originários desde o Tratado 

de Roma. Em julho de 1967, com o Tratado de Fusão, foi concluída a criação de 

instituições comuns, a partir do que as três comunidades passaram a ter a mesma estrutura 

institucional. Essas cinco instituições representam, ao mesmo tempo, os interesses 

comunitários, nacionais e dos cidadãos, já que os Estados-membros delegaram, à União, 

uma parte de sua soberania. As despesas necessárias ao funcionamento das instituições 

comunitárias representam 4,7% do orçamento total da União Européia. 

Em relação à estrutura operacional, deve-se observar que tanto a execução das 

tarefas atribuídas à UE, quanto à coordenação do processo de integração dos países, não 

foram deliberada e exclusivamente entregues à iniciativa dos Estados-membros ou da 

cooperação internacional. A União Européia assenta-se num modelo institucional capaz 

de conferir novos impulsos e novas metas, permitindo-lhe, a um só tempo, desenvolver, 

nas matérias da sua competência, normas jurídicas igualmente vinculativas para todos os 

Estados-membros.34  

 

2.1 O Conselho Europeu 

 

Criado em 1974, o Conselho Europeu é a principal instituição da União 

Européia. Reúne os chefes de Estado ou de governo dos Estados-membros e o 

presidente da Comissão Européia, que são assistidos pelos ministros dos Negócios 

                                                           
33 Conforme preconiza o artigo 4º, itens 1 e 2, do Tratado de Roma. ENTERRÍA, Eduardo García de, TIZZANO, 

Antonio e CARGÍA, Ricardo Alonso. Código de La Union Europea. Madri: Civitas, 1996, p. 66.  
34 BORCHARDT, Klaus-Dieter. O ABC do Direito Comunitário. Luxemburgo: Serviços das Publicações Oficiais das 

Comunidades Européias, 2000, p. 31. 
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Estrangeiros e por um membro da Comissão.35 Não possui sede específica para suas 

reuniões que sempre ocorrem em uma das cidades européias. No mínimo, duas vezes por 

ano, geralmente julho e dezembro. Os encontros políticos são normalmente muito 

esperados e de grande relevância, em face não só das decisões, como também da 

expressão política e da legitimidade de seus membros, que, quase sempre, se fazem 

acompanhar de seus ministros e colaboradores. Almeida36 afirma que a institucionalização 

do Conselho visou assegurar essa periodicidade, conforme o Ato Único Europeu, 

assinado em 17 e em 28 de fevereiro de 1986, em Luxemburgo e em Haia, 

respectivamente. 

O Conselho é presidido, rotativamente, pelo representante de um dos Estados-

membros, pelo período de seis meses (janeiro-junho e julho-dezembro), de acordo com 

uma ordem preestabelecida. O presidente desempenha um papel primordial na 

organização dos trabalhos da instituição, especialmente quanto ao impulso nos processos 

de decisão legislativa e política. Cabe-lhe organizar e presidir todas as reuniões, além de 

elaborar fórmulas de compromisso suscetíveis de solucionar eventuais problemas. 

Assistido pelo respectivo secretário-geral,37 representa a União Européia nas matérias de 

política externa e segurança comum. 

Seus objetivos estão voltados para a política, para  a eleição direta do Parlamento 

Europeu, bem como para a conclusão do mercado interno, entre outros.38 Estuda e 

discute os principais problemas políticos da atualidade e a coordenação da política 

externa, e suas decisões irão constituir o plano político de atuação futura da 

Comunidade.39  

Com a finalidade de garantir a realização dos objetivos enunciados no Tratado de 

Roma e nas condições nele previstas, ao Conselho compete: assegurar a coordenação das 

políticas econômicas gerais dos Estados-membros; dispor de poder de decisão; atribuir, à 

Comissão, nos atos que adota, a competência de execução das normas que estabelece; 

                                                           
35 Artigo 4.º, n.º 2, do Tratado de Roma. ENTERRÍA, Eduardo García de, TIZZANO, Antonio e CARGÍA, 

Ricardo Alonso. Código de La Union Europea. Madri: Civitas, 1996, p. 66. 
36 Idem, ibidem. 
37 O secretário-geral do Conselho Europeu exerce as funções de alto representante para a política externa e de 

segurança comum. 
38 ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul e União Européia: estrutura jurídico-institucional. 2 ed. Curitiba: Juruá, 

2001, p. 103-104.  
39 Idem, ibidem.. 
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definir as grandes linhas de orientação da política de integração européia, quer na 

perspectiva da CE, quer na da UE; no âmbito da CE, aprovar decisões políticas de fundo, 

formular diretrizes e recomendações dirigidas ao Conselho da UE e à Comissão Européia; 

atuar também na União Econômica e Monetária, no sistema monetário europeu, na 

eleição do Parlamento Europeu por sufrágio universal direto, nas ações de política social e 

nas questões da adesão, entre outras. O Conselho pode reservar-se o direito de exercer 

diretamente competências de execução, em casos específicos.40-41  

De acordo com Reis,42 o Conselho Europeu é um órgão de cooperação entre os 

Estados-membros, com a responsabilidade de definir as orientações no aspecto da 

política geral, funcionando como instância política da União Européia. Sua existência 

permanente tem facilitado a negociação das matérias incluídas nos processos de 

integração. 43 

Para exemplificar a importância do Conselho, o Tratado de Amsterdã incluiu, no 

âmbito comunitário, decisões sobre: asilo, vistos e imigração, além de uma Política Social, 

reforçando a Política Externa de Segurança Comum já existente.  

 

2.2 Comissão Européia 

 

Sediada em Bruxelas (Bélgica), a Comissão é composta de 20 membros 

provenientes dos 15 Estados-membros, comprometidos com a independência funcional, 

o que lhes impõe o dever de permanecerem afastados de qualquer influência política. 

Enquanto os países considerados grandes – Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino 

Unido – designam dois membros da Comissão, os chamados pequenos – Áustria, Bélgica, 

Dinamarca, Grécia, Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Finlândia e Suécia – 

indicam um.  

                                                           
40 Artigo 203º do Tratado de Roma. ENTERRÍA, Eduardo García de, TIZZANO, Antonio e CARGÍA, Ricardo 

Alonso. Código de La Union Europea. Madri: Civitas, 1996, p. 132. 
41 CASELLA, Paulo Borba. União Européia: instituições e ordenamento jurídico. São Paulo: LTR, 2002, p. 115-116. Igualmente: 

BORCHARDT, Klaus-Dieter. O ABC do Direito Comunitário. Luxemburgo: Serviços das publicações oficiais das 
Comunidades Européias, 2000, p. 31-32. 

42 REIS, Márcio Monteiro. Mercosul, União Européia e constituição: a integração dos Estados e os ordenamentos jurídicos nacionais. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 149-150.  

43 Idem, p. 150. 
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O presidente da Comissão Européia é escolhido pelos chefes de Estado e de 

governo reunidos em Conselho Europeu, sendo a escolha condicionada à aprovação do 

Parlamento Europeu, conforme estabelecido no Tratado de Maastricht e reforçado no 

Tratado de Amsterdã. Os 19 membros restantes são designados pelos Estados-membros. 

Antes o Parlamento detinha, apenas, os poderes necessários ao voto de censura, isto é, 

podia exigir a demissão de toda a Comissão. Esses poderes ainda vigem, porém, 

juntamente com o de aprovação do presidente da Comissão Européia.  

A Comissão Européia encarna a personalidade jurídica da União, detendo o 

direito exclusivo de iniciativa no domínio da legislação comunitária. Em face do princípio 

da subsidiariedade, suas iniciativas devem pautar-se no pressuposto de que a União 

Européia só deve atuar se isso vier colocá-la em vantagem em relação à atuação isolada 

dos Estados-membros. 

A fim de garantir o funcionamento e o desenvolvimento de um mercado comum, 

cabe à Comissão: velar pela aplicação das disposições dos Tratados, bem como das 

medidas adotadas pelas instituições, por força deles; formular recomendações ou elaborar 

pareceres sobre matérias que sejam objeto dos Tratados, quando esses assim previrem 

expressamente ou quando tal for considerado necessário; dispor de poderes de decisão, 

participando na formação de atos do Conselho e da Assembléia, nas condições previstas 

nos Tratados e exercer a competência que o Conselho lhe atribuir para a execução das 

regras por ele estabelecidas.44  

Em face da posição de órgão central que ocupa na estrutura da UE, a Comissão 

Européia mantém relações privilegiadas com as demais instituições comunitárias, 

participando, nesse contexto, das reuniões do Conselho e do Parlamento. O presidente 

participa das reuniões semestrais do Conselho Europeu e, na condição de representante 

da União Européia, das Cimeiras econômicas anuais do grupo dos sete países mais 

industrializados (G7). 

As reuniões da Comissão ocorrem semanalmente, com o fim de elaborar 

propostas, finalizar documentos políticos e adotar quaisquer outras providências. Quando 

necessário, pode realizar mais de uma reunião semanal. Suas decisões são tomadas por 

                                                           
44 Artigo 155º do Tratado de Roma. ENTERRÍA, Eduardo García de, TIZZANO, Antonio e CARGÍA, Ricardo 

Alonso. Código de La Union Europea. Madri: Civitas, 1996, p. 101. 
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maioria sempre que a situação o exigir. Os trabalhos da Comissão são coordenados pelo 

secretário-geral e cabe a ela zelar pela correta aplicação da legislação comunitária por parte 

dos Estados-membros, além de executar e gerir as diferentes políticas.  

A Comissão desempenha o papel de guardiã dos Tratados e dispõe de poderes de 

iniciativa legislativa e de execução. Nessa condição, realiza função semelhante à que 

normalmente é desempenhada pelos membros do Ministério Público – ou qualquer 

instância equivalente – nos Estados-membros. 

Devido a um vasto elenco de competências, é a maior instituição da UE, com 

cerca de 17.000 agentes distribuídos em torno de 36 direções-gerais e serviços 

especializados. Os diretores-gerais ocupam cargo compatível com o de um alto 

funcionário nos ministérios dos Estados-membros, e estão submetidos à autoridade direta 

de um dos membros da Comissão, sendo que cada um desses é responsável política e 

operacionalmente por uma ou várias direções-gerais.  

Entre suas funções executivas, destaca-se a gestão do orçamento da União que, 

em 1999, era de 97 milhões de euros, bem como a de seus fundos estruturais, cuja meta é 

reduzir as desigualdades entre as regiões mais ricas e as regiões mais pobres da União 

Européia. Essa gestão é controlada pelo Tribunal de Contas, cuja função precípua é 

verificar a legalidade e a regularidade das despesas e receitas e garantir a boa gestão 

financeira da União. Como objetivo único, a Comissão e o Tribunal de Contas visam à 

eliminação de fraude e ao desperdício de verbas. Com base no relatório do Tribunal de 

Contas, cabe ao Parlamento Europeu dar ou não quitação à execução do orçamento pela 

Comissão. 

Cabe à Comissão, ainda, submeter os casos de descumprimento de regulamentos 

e diretrizes por parte do Estado-membro ou das empresas ao Tribunal de Justiça. 

Ressalte-se que aqueles poderão recorrer a esse contra as sanções pecuniárias impostas 

pela Comissão.  

Na condição de órgão executivo da UE, a Comissão elabora textos de aplicação 

de determinadas disposições, aplica regras dos Tratados a casos concretos e gerencia as 

dotações orçamentárias destinadas às intervenções da Comunidade. Os membros da 

Comissão atuam com total independência em relação aos respectivos governos e no 

interesse exclusivo da União Européia. Apenas o Parlamento pode censurar a Comissão. 

As decisões da Comissão são tomadas em colegiado; todavia, cada um de seus membros 
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tem responsabilidade específica. Em relação à cooperação intergovernamental, a 

Comissão, à semelhança do que ocorre com os Estados-membros, pode apresentar 

proposta. 

Casella45 salienta ainda que o Ato Único efetuou a transferência de algumas 

competências do Conselho para a Comissão, com o intuito de eliminar vícios de origem 

de vinculação de determinadas matérias ao menos supranacionais dos órgãos 

comunitários. Em razão desse aspecto, a Comissão passa a ter poderes próprios, bastante 

amplos e relacionados com matérias tais como: carvão e aço, na qual a competência vai da 

coordenação de investimentos ao controle de preços; energia nuclear (do abastecimento 

de matérias físseis ao controle de instalações nucleares) e, principalmente, concorrência. 

Ademais, a Comissão administra fundos e programas comuns destinados ao 

orçamento comunitário, como exemplo: o Fundo Europeu de Orientação e Garantia 

Agrícola (FEOGA), o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o 

crédito CECA e fundo regional, o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) e outros. 

É subjacente, em todos os atos e formas de controle desenvolvidos pelos órgãos 

da UE, a preocupação com aspectos relativos à isenção, pressuposto básico para o 

desenvolvimento de critérios de igualdade e justiça, no tratamento dos países-membros. 

Nesse sentido, Bastos e Fontoura46 afirmam que o  

recente episódio de detecção e persecução de atos de corrupção de 
altos funcionários da Comissão Européia, algo que se imaginava 
impossível em uma Europa acrisolada dos velhos vícios 
republicanos, demonstrou com modos didáticos quão importante é 
uma instituição parlamentar ilesa, não mutilada pela conveniência 
técnica de uma polis sem política. 

 
2.3 Parlamento Europeu 

 
Com sede em Estrasburgo (França), o Parlamento Europeu é formado por 626 

deputados,47 os eurodeputados, eleitos democraticamente pelos cidadãos dos 15 Estados-

                                                           
45 CASELLA, Paulo Borba. União Européia: instituições e ordenamento jurídico. São Paulo: LTR, 2002, p. 117-118. 
46 BASTOS, Carlos Eduardo Caputo; FONTOURA, Jorge. A União Européia e o Direito Eleitoral. Correio 

Braziliense, Caderno Direito e Justiça, Brasília, 21 de outubro de 2002, p. 3. 
47 De acordo com o disposto no art. 138º, item 2, do Tratado de Roma, o número de representantes eleitos em cada 

Estado-membro é fixado da seguinte forma: Bélgica 25; Dinamarca  16;  Alemanha 99; Grécia 25; Espanha 64; 
França 87; Irlanda 15; Itália 87; Luxemburgo 6; Países Baixos 31; Áustria 21; Portugal 25; Finlândia 16, Suécia 22 e 
Reino Unido 87. ENTERRÍA, Eduardo García de, TIZZANO, Antonio e CARGÍA, Ricardo Alonso. Código de La 
Union Europea. Madri: Civitas, 1996, p. 115. 
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membros, por sufrágio universal direto. O mandato parlamentar é de cinco anos, ao fim 

de cada legislatura. Atualmente, está em sua 5.ª legislatura (de 1999 a 2004).  

O Parlamento exerce poder de controle limitado, mas crescente. O número de 

deputados não pode passar de 700. Congrega cerca de 375 milhões de cidadãos europeus 

que, unidos voluntariamente num projeto de unificação política, buscam soluções para os 

grandes desafios da nossa época. 

A Mesa do Parlamento Europeu, eleita por este por um período de dois anos e 

meio, é composta por um presidente e por 14 vices-presidentes; é integrada, ainda, a título 

consultivo, por cinco gestores, incumbidos de responsabilidades administrativas e 

financeiras, diretamente relacionadas com os deputados. Dezessete comissões preparam 

os trabalhos das sessões plenárias.  

O Parlamento nasceu da fusão da Assembléia Comum da CECA com a 

Assembléia da CEE. Sua denominação atual, consagrada usualmente desde 1958, quando 

a Assembléia decidiu usar a designação Parlamento Europeu, surgiu com o Tratado da 

UE. Representa os povos dos Estados reunidos na Comunidade,48 sendo a única 

instituição comunitária que reúne e delibera em público. Seus atos – debates, pareceres e 

resoluções – são publicados no Jornal Oficial da União Européia. Composto por 

representantes dos povos dos Estados-membros, exerce os poderes que lhe são atribuídos 

pelo Direito Comunitário. 

Até 1979, era composto por deputados dos parlamentos nacionais, escolhidos 

pelos respectivos colegas de bancada. Em julho de 1979, ocorreu a primeira eleição do 

Parlamento por sufrágio universal direto, a partir de quando a escolha passou a realizar-se 

de cinco em cinco anos. Curiosamente, o Parlamento Euoropeu não legisla, limitando-se 

à preparação de pareceres e auxiliando na elaboração das normas comunitárias. De acordo 

com Bastos e Fontoura,49 essa é “a grande crítica ao modelo comunitário europeu: o único 

órgão escolhido pelo voto popular, universal e direto, e que não delibera a portas 

fechadas, de fato não legisla.” 

                                                           
48 Artigo 138º do Tratado de Roma. ENTERRÍA, Eduardo García de, TIZZANO, Antonio e CARGÍA, Ricardo 

Alonso. Código de La Union Europea. Madri: Civitas, 1996, 115.  
49BASTOS, Carlos Eduardo Caputo e FONTOURA, Jorge. A União Européia e o Direito Eleitoral. Correio 

Braziliense, Brasília, Direito e Justiça, p. 3, 21 de outubro de 2002. 
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Seus deputados são filiados a um dos nove Grupos Políticos ali existentes,50 

sendo o PPE-DF – Grupo do Partido Popular Europeu – Democrata Cristão – e 

Democratas Europeus –, o maior deles com 232 Deputados. O menor é o NI – Não-

Inscritos –, com 14 Deputados. 

A atividade do Parlamento é organizada sob a autoridade de um secretário-geral 

que conta com cerca de 3.500 funcionários e mais agentes dos grupos políticos e dos 

assistentes parlamentares. Um terço desse pessoal trabalha nos serviços lingüísticos de 

tradução e interpretação das onze línguas de trabalho da UE. Os gastos com seu 

funcionamento consomem apenas 1% do orçamento comunitário, ou seja, um euro e 

meio por ano e por habitante da União Européia. 

Ao Parlamento Europeu, segundo afirma Almeida,51 foram concedidos poderes 

para constituir comissões de inquérito temporário visando ao exame de alegações de 

infração e má administração que possam ocorrer na aplicação do Direito Comunitário.  

Por outro lado, o Parlamento conferiu, aos cidadãos da UE, o direito à petição 

em questões circunscritas às atividades da comunidade e relacionada com os peticionários. 

Trata-se de um direito originado no Regulamento da Assembléia CECA de 1953, 

reconhecido como fundamental pelo acordo interinstitucional feito entre o Parlamento, a 

Comissão e o Conselho, em 12 de abril de 1989. Esse direito tem como pressuposto o 

fato de o Parlamento ser a única instituição comunitária com legitimidade democrática, 

por meio da qual exerce um papel relevante na defesa dos direitos e interesses dos 

cidadãos. 

De acordo com Duarte,52 além do direito de petição, existe o direito de queixa 

perante o Provedor de Justiça, que será o responsável pela sua recepção, nas hipóteses de 

má administração das instituições ou organismos comunitários. Desses, excluem-se o 

                                                           
50 Para a 5.ª legislatura (de 1999 a 2004), os Deputados do Parlamento Europeu deverão integrar um dos seguintes 

Grupos Políticos: PPE-DF – Grupo do Partido Popular Europeu (Democrata Cristão) e Democratas Europeus, 
com 232 Deputados; PSE – Grupo do Partido dos Socialistas Europeus, com 181 Deputados; ELDR – Grupo do 
Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas, com 52 Deputados; Verts/ALE – Grupo dos 
Verdes/Aliança Livre Européia, com 46 Deputados; GUE/NGL – Grupo Confederal da Esquerda Unitária 
Européia/Esquerda Nórdica Verde, com 42 Deputados; UEN – Grupo União para a Europa das Nações, com 23 
Deputados; TDI – Grupo Técnico dos Deputados Independentes (Grupo Misto), com 19 Deputados; EDD – 
Grupo para a Europa das Democracias e das Diferenças, com 17 Deputados, e o IN – Grupo dos Não-Inscritos, 
com 14 Deputados.  

51 ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul e União Européia: estrutura jurídico-institucional. 2 ed. Curitiba: Juruá, 
2001, p. 118. 

52 DUARTE, Maria Luisa. A liberdade de circulação de pessoas e o Estatuto de Cidadania previsto no Tratado de 
União Européia. In: A União Européia na encruzilhada. Coimbra: Almedina, 1996, p. 187.  
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TJCE e o Tribunal de Primeira Instância, no exercício das respectivas funções 

jurisdicionais, casos em que a queixa respectiva pode ser proposta pelos cidadãos da 

União ou qualquer pessoa singular ou coletiva com sede estatutária em algum Estado-

membro. 

Com o sufrágio universal, o Parlamento Europeu ganhou legitimidade, como 

instituição representativa do povo europeu. Todavia, isso não conseguiu retirar da 

comunidade o título de democracia subdesenvolvida, uma vez que a simples eleição do 

Parlamento não é bastante para atender às exigências fundamentais de uma Constituição 

democrática, nos termos da qual o povo é o único titular do poder. É preciso que o 

Parlamento intervenha na constituição do governo ou, enquanto a União Européia não 

tiver governo próprio, na constituição do Conselho Europeu e da Comissão Européia. É 

preciso, ainda, que haja mais transparência no processo de tomada de suas decisões, 

representatividade nos órgãos responsáveis pela adoção de decisões e participação dos 

interessados. 53 

O direito de investidura, segundo o qual a designação do presidente e dos demais 

membros da Comissão depende de consulta e aprovação pelo Parlamento, apesar da 

indicação feita pelos governos dos Estados-membros, ainda não implica – do ponto de 

vista democrático – a necessária intervenção do Parlamento na constituição do governo. 

Note-se que o Parlamento exerce, por enquanto e de forma embrionária, funções 

inerentes aos parlamentos democráticos.  

Os Tratados da União Européia, especialmente o de Maastricht, de 1992 e o de 

Amsterdã, de 1997, têm procurado alterar a atuação do Parlamento Europeu; de uma 

assembléia consultiva, procura-se dotá-lo de poderes comparáveis aos dos parlamentos 

nacionais. 

Ainda não existe um sistema eleitoral comunitário. Essa circunstância é fator 

determinante para que as eleições para o Parlamento sejam disciplinadas de acordo com o 

sistema eleitoral de cada Estado-membro. Assim, enquanto no Reino Unido aplicou-se às 

eleições européias o escrutínio majoritário, em outros Estados-membros aplicou-se o 

sistema proporcional. Isso, inegavelmente, indica que a União Européia anseia pelo 

                                                           
53BASTOS, Carlos Eduardo Caputo e FONTOURA, Jorge. A União Européia e o Direito Eleitoral. Correio 

Braziliense, Brasília, Direito e Justiça, p. 3, 21 de outubro de 2002. 
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aperfeiçoamento de suas instituições, embora se percebam resquícios da velha índole 

nacional. 

Na eleição de 11, 12 e 13 de junho de 1999, oportunidade em que votaram 298 

milhões de eleitores, questões importantes de Direito Eleitoral – como o direito e regime 

de voto, idade eleitoral, obrigatoriedade do sufrágio, elegibilidade, entre outras – 

receberam tratamento distinto, de acordo com as normas eleitorais de cada Estado-

membro. São exemplos disso quatro países – Bélgica, Grécia, Espanha e Áustria – que 

proíbem o exercício simultâneo dos mandatos europeu e nacional. Um destaque é a 

faculdade que os cidadãos europeus possuem de votarem nos Estados em que residem 

como se nacionais fossem, podendo, ainda, ser candidatos em eleições administrativas no 

país onde estiverem domiciliados.54  

A primeira parte da Ata Final da Conferência do Tratado da União Européia 

estabelece uma Conferência dos Parlamentos, composta pelos Parlamentos nacionais e 

pelo Parlamento Europeu. Sua convocação ocorrerá sempre que necessário, com o intuito 

de apreciar consultas e relatórios referentes às grandes orientações da União Européia.55 

Bastos56 vislumbra, na integração do Parlamento Europeu com os parlamentos 

nacionais, uma opção pelo Estado federal, apesar de essa não ter sido assumida pelos 

Estados-membros no texto do Tratado de Maastricht como uma vinculação jurídica. As 

propostas da Conferência dos Parlamentos perdem conteúdo na medida em que essa 

vinculação não é reconhecida no esquema institucional comunitário, não possuindo, pois, 

função ou competência. 

 

2.4 Tribunal de Justiça da Comunidade Européia 

 

Com sede em Luxemburgo (Luxemburgo), o Tribunal de Justiça foi criado em 

1952 e é composto por 15 juízes57 e oito advogados-gerais,58 nomeados por um período de 

                                                           
54 Idem, ibidem.  
55 A consulta e o relatório serão analisados pelo presidente do Conselho Europeu e pelo presidente da Comissão. 
56 BASTOS, Fernando Loureiro. A União Européia: fins, objetivos e estrutura orgânica. Lisboa: SPB, 1993, p. 17. 
57 Em janeiro de 2003, os 15 juízes do Tribunal de Justiça eram os seguintes: Gil Carlos Rodrígues Iglesias, desde 31 

de janeiro de 1986, presidente do tribunal desde 7 de outubro de 1994; Claus Christian Gulmann, desde 7 de 
outubro de 1991; David Alexander Ogilvy Edward, desde 10 de março de 1992; Antonio Mario La Pergola, desde 
15 de dezembro de 1999; Jean-Pierre Puissochet, desde 7 de outubro de 1994; Peter Jann, desde 19 de janeiro de 
1995; Melchior Wathelet, desde 19 de setembro de 1995; Romain Schintgen, desde 12 de julho de 1996; Vassilios 
Skouris, desde 8 de junho de 1999; Fidelma O’Kelly Macken, desde 6 de outubro de 1999; Ninon Colneric, desde 
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seis anos, permitida a recondução. Todos foram indicados pelos Estados-membros; em 1º 

de janeiro de 1995, por exemplo, foi nomeado o nono advogado-geral, cujo mandato foi 

até 6 de outubro de 2000.59 

O Tribunal de Justiça pode funcionar em sessão plenária ou por meio de órgão 

fracionário de três ou cinco juízes, semelhantes às turmas existentes nos tribunais 

brasileiros; as turmas chamam-se, porém, seções. Pode reunir-se validamente com um 

número ímpar de juízes e em sessão plenária a pedido de um Estado-membro ou de uma 

instituição comunitária que seja parte na demanda, bem como para os processos 

considerados complexos ou importantes. Nesses casos, a validade de suas decisões está 

condicionada à presença de, no mínimo, nove juízes. Outros processos são decididos 

pelos órgãos fracionários que correspondem a seis seções, sendo necessária então, em 

regra, a presença de três juízes para que suas deliberações sejam válidas. Se porventura a 

seção for integrada por sete juízes, as deliberações apenas serão consideradas válidas se 

estiverem presentes cinco juízes.60 

Os membros do Tribunal elegem seu presidente61 por um período de três anos, 

renovável. Cabe a ele dirigir os trabalhos e serviços do tribunal e presidir as audiências e 

deliberações. Já os advogados-gerais auxiliam o tribunal no cumprimento de suas 

atribuições. Pereira 62 lembra que não se deve confundir a figura do advogado-geral com a 

do procurador do Ministério Público ou de outra instância equivalente. Aquela figura foi 

inspirada na do Comissário do governo francês e é exclusiva dos tribunais comunitários. 

Porém, enquanto a função do Comissário é apresentar conclusões ao Conselho de Estado 

francês, apontando e recomendando soluções para cada litígio, os advogados-gerais têm 
                                                                                                                                                                                

15 de junho de 2000; Stig von Bahr, desde 7 de outubro de 2000; José Narciso da Cunha Rodrigues, desde 7 de 
outubro de 2000; Christiaan Willem Anton Timmermans, desde 7 de outubro de 2000 e Allan Rosas, desde janeiro 
de 2002. 

58 Em janeiro de 2003, os oito advogados-gerais do Tribunal de Justiça eram os seguintes: Francis Jacobs, desde 7 de 
outubro de 1988; Philippe Léger, desde 7 de outubro de 1994; Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, desde 19 de janeiro 
de 1995; Siegbert Alber, desde 7 de outubro de 1997; Jean Mischo, desde 19 de dezembro de 1997; Antonio 
Tizzano, desde 7 de outubro de 2000; Leendert A. Geelhoed, desde 7 de outubro de 2000 e Christine Stix-Hackl, 
desde 7 de outubro de 2000.  

59 Dentre os 15 juízes do Tribunal de Justiça, duas são mulheres – Fidelma e Ninon – e foram indicadas pela Alemanha 
e Irlanda. Entre os oito advogados-gerais, apenas uma é mulher – Christine – e foi indicada pela Áustria. Os mais 
jovens entre os juízes e os advogados-gerais têm 52 e 44 anos. Em que pese isso, a média de idade entre eles é de 
60 e 58 anos, respectivamente. O seu atual Presidente, o juiz – de nacionalidade espanhola – Gil Carlos Rodrigues 
Iglesias, quando ingressou no Tribunal Justiça, tinha 39 anos. 

60 Idem, ibidem. 
61 Eleito em 7 de outubro de 1994, o juiz Gil Carlos Rodrigues Iglesias é, atualmente (janeiro/2003), o Presidente do 

TJCE. 
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como principal missão apresentar publicamente, com toda a imparcialidade e 

independência, conclusões sobre os processos submetidos ao tribunal.  

O Tribunal dispõe também de um secretário nomeado pelo próprio tribunal para 

um mandato de seis anos. Suas funções assemelham-se às de um secretário de um órgão 

jurisdicional nacional, com a diferença de que ele é o secretário-geral da instituição.63 

Como instituição independente e autônoma, dispõe, ainda, de uma infra-estrutura 

administrativa com um importante serviço lingüístico, visto que sua missão é exercida em 

todas as línguas oficiais da Comunidade.64 

É o Tribunal de Justiça que garante o respeito ao direito na interpretação e 

aplicação do Direito Comunitário.65 Enfim, o TJCE busca conferir um sistema eficaz de 

garantia jurisdicional à ordem jurídica comunitária nas hipóteses em que o direito 

comunitário é contestado ou é necessário fazer-se respeitar.66 Assim, é competente para 

processar e julgar litígios nos quais figurem como parte interessada qualquer um dos 

Estados-membros, as demais instituições comunitárias, as empresas e os indivíduos em 

geral. Enfim, tem como função precípua decidir sobre questões ligadas ao direito 

comunitário ou de grande importância político-econômica, assegurando o equilíbrio 

necessário à atuação das instituições comunitárias, à União e aos Estados-membros. 

Nesse contexto, conforme destaca Fontoura,67 a “construção comunitária é 

fundamentalmente um processo de construção jurídica.”  

Segundo Pereira,68 os Estados-membros e as instituições têm sua representação 

em juízo assegurada por um agente para cada caso. A representação dos demais é feita por 

advogado. Os agentes – que podem ser assistidos por um consultor ou por um advogado 

– gozam dos direitos e garantias inerentes ao respectivo exercício, independente das 

funções que venham a exercer quando do comparecimento perante o tribunal. 

                                                                                                                                                                                
62 PEREIRA, António Pinto. O Tribunal de Justiça das Comunidades Européias. Lisboa: Rei dos Livros, 2000, p. 14. 
63 Desde 10 de fevereiro de 1994 até a presente data (janeiro/2003), o Secretário-geral do Tribunal de Justiça é o 

francês Roger Grass. 
64 PEREIRA, António Pinto. O Tribunal de Justiça das Comunidades Européias. Lisboa: Rei dos Livros, 2000, p. 15. 
65 Artigo 164º do Tratado de Roma. ENTERRÍA, Eduardo García de, TIZZANO, Antonio e CARGÍA, Ricardo 

Alonso. Código de La Union Europea. Madri: Civitas, 1996, p. 103.  
66 PEREIRA, António Pinto. O Tribunal de Justiça das Comunidades Européias. Lisboa: Rei dos Livros, 2000, p. 12. 
67 FONTOURA, Jorge. Múltiplos de cidadania: o modelo de neojurisdição comunitário-européia. Revista de Informação 

Legislativa. Brasília: Subsecretária de edições técnicas do Senado Federal, ano 36, n.° 143, p. 261, jul./set. 1999. 
68 PEREIRA, António Pinto. O Tribunal de Justiça das Comunidades Européias. Lisboa: Rei dos Livros, 2000, p. 14. 



 

 37

Todavia, esclarece o autor que os juízes e os advogados-gerais estão impedidos de 

exercer suas funções nas causas em que tenham intervindo anteriormente como agentes, 

consultores ou advogados de uma das partes ou para as que tenham sido chamados a 

pronunciar-se como membros de um tribunal, comissão de inquérito ou a qualquer outro 

título. 

A atuação do TJCE é reconhecida a cada dia, na medida em que muito tem 

contribuído para que a União Européia se torne efetivamente uma união democrática de 

direito. Para tanto, pauta-se sempre em duas regras fundamentais: o efeito direto do 

direito comunitário nos Estados-membros e o primado da norma comunitária sobre a 

norma nacional.69-70-71-72 

Nesse sentido, a escolha dos juristas recai entre os que ofereçam garantia de 

independência e que reúnem as condições exigidas, nos países respectivos, para o 

exercício das mais altas funções jurisdicionais ou que possuam competência reconhecida.  

Na condição de guardião supremo do direito comunitário, compete ao Tribunal 

de Justiça interpretar e assegurar a aplicação desse direito, bem como das normas jurídicas 

adotadas pelas demais instituições da União. Visando à efetividade da função jurisdicional, 

cabe ao Tribunal de Justiça o processo e o julgamento de diversas ações e recursos, além 

do reenvio prejudicial. São exemplos dessas ações e recursos: ação por descumprimento, 

ação por omissão, ação de indenização, recurso de anulação e recurso ordinário. 

A ação por descumprimento pode ser proposta pela Comissão73 ou por qualquer 

um dos Estados-membros, diante do descumprimento do direito comunitário por um 

desses. Se o Tribunal de Justiça comprovar a ocorrência do descumprimento, caberá ao 

                                                           
69 Nos casos Van Gend & Loos (1963), Costa (1964) e Simmenthal (1978), o Tribunal de Justiça decidiu que os cidadãos 

europeus podem exigir a aplicação do direito comunitário (tratados, regulamentos e diretrizes) e pedir que uma 
regra nacional seja afastada quando contrariar o direito comunitário. 

70 No caso Gravier (1985), o Tribunal de Justiça assegurou a uma estudante francesa que queria estudar arte na 
Bélgica, o direito de pagar idêntico valor ao que era cobrado dos estudantes belgas. No caso Cowan (1989), o 
Tribunal de Justiça novamente assegurou o cumprimento do princípio da igualdade a um turista britânico agredido 
e ferido no metropolitano de Paris, conferindo-lhe o direito de receber a mesma indenização que, nas mesmas 
condições, seria paga a um cidadão francês.  

71 Nos casos Francovich (1991), Brasserie du pêcheur e Factortame (1996), o Tribunal de Justiça afirmou o princípio da 
responsabilidade do Estado-membro por danos causados aos particulares em face de violação às normas do direito 
comunitário, em qualquer hipótese e por um qualquer de seus órgãos.  

72 Em 1997, o Tribunal de Justiça condenou a República Francesa pela falta de iniciativa contra agricultores que 
dificultaram a livre passagem de produtos agrícola originários de outros Estados-membros no território francês.  

73 Na prática, a ação por descumprimento é proposta, quase sempre, pela Comissão. 
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Estado-membro inadimplente cumpri-lo imediatamente, sob pena de aplicação de uma 

sanção pecuniária que consiste no pagamento de uma quantia fixa ou progressiva. 

Quanto à ação por omissão, é por meio dela que o Tribunal de Justiça controla, 

sob o aspecto da legalidade, a inércia das instituições comunitárias diante da aplicação do 

respectivo direito, podendo censurar o seu silêncio e omissão. 

Já a ação de indenização é cabível sempre que se pretender responsabilizar 

civilmente as instituições comunitárias e seus agentes e obter-se o cumprimento da 

obrigação ou perdas e danos. 

Finalmente, o recurso de anulação é o meio processual empregado pelos 

Estados-membros, pelo Conselho, pela Comissão e, às vezes, pelo Parlamento, quando 

buscam anular total ou parcialmente as disposições comunitárias. Os particulares também 

poderão utilizar-se da ação de anulação, desde que para solicitar a anulação de atos 

jurídicos que os estejam atingindo direta e individualmente. 

Pereira74 acrescenta que o Tribunal de Justiça tem, ainda, competência consultiva. 

Segundo ele, no âmbito do processo de celebração de acordos, o Conselho, a Comissão 

ou qualquer outro Estado-membro podem solicitar, previamente, ao TJCE, um parecer 

sobre a compatibilidade de projetos, de acordo com as normas do Tratado da 

Comunidade Européia. Caso o parecer seja desfavorável, esse acordo, obrigatoriamente, 

tem que passar por uma revisão dos Tratados em que se funda a União. 

No Tribunal de Justiça, o processo deve iniciar mediante provocação da parte 

interessada – princípio da inércia judicial –, que utilizará um requerimento por escrito 

destinado à Secretaria do Tribunal. Tão logo seja recebida, a petição é autuada e divulgada 

por meio de publicação no Jornal Oficial das Comunidades Européias, com a 

especificação de seus fundamentos e do pedido do demandante. Em seguida, o feito é 

distribuído a um juiz-relator e a um advogado-geral, cuja atribuição é melhor acompanhá-

lo. Simultaneamente, ocorre a notificação à parte contrária, para que, no prazo de um 

mês, apresente sua contestação ou resposta. Depois, intimar-se-á o demandante para que 

apresente réplica, seguindo-se o demandado, para a tréplica, ambas no prazo de trinta 

dias. Os prazos são rigorosos; excepcionalmente, porém, poderão ser prorrogados pelo 

presidente do tribunal. 

                                                           
74 PEREIRA, António Pinto. O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Lisboa: Rei dos Livros, 2000, p. 37. 
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Encerrada a fase escrita, decide-se, com base no relatório do juiz-relator e depois 

de ouvido o advogado-geral, sobre a necessidade de se produzirem novas diligências de 

instrução ou se o processo deve ser julgado em sessão plenária ou em seção. Na hipótese 

de se exigir instrução processual, o presidente do tribunal fixa a data da audiência. Nela é 

divulgado, de forma resumida, o relatório apresentado pelo juiz-relator, constando os 

fatos alegados, os fundamentos trazidos pelas partes e, se houver, pelos litisconsortes 

(intervenientes). Em seguida, em audiência pública, as partes debatem a causa perante os 

juízes e o advogado-geral destacado para acompanhar o processo. Algumas semanas 

depois dessa audiência pública, o advogado-geral apresenta suas conclusões ao Tribunal, 

examinando – de forma precisa – os fatos e as implicações jurídicas e sugerindo uma 

solução que lhe pareça adequada. Com isso, encerra-se a fase oral. No prazo seguinte, os 

juízes, e apenas eles, deliberam – em sessão secreta – com base no acórdão elaborado pelo 

juiz-relator, acórdão esse que pode ser alterado pelos demais juízes. As decisões são 

tomadas por maioria; todavia, não se incorpora ao acórdão a parte relativa a eventual voto 

vencido. Diante do texto definitivo contendo, apenas, as sugestões dos pronunciamentos 

vencedores, o acórdão é assinado pelos juízes que participaram do julgamento e, em 

seguida, lido em audiência pública. 

Se alguma das partes não puder arcar total ou parcialmente com as despesas do 

processo, poderá requerer, com base em elementos que demonstrem sua incapacidade, 

dispensa do pagamento das custas, solicitando os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Em julgamento pela seção a ser integrada pelo juiz-relator, será decidido o 

pedido de gratuidade.  

A aplicação do direito comunitário também é de competência dos órgãos 

jurisdicionais dos Estados-membros, seja no aspecto de sua fiscalização administrativa – 

confiada essencialmente aos referidos órgãos –, seja na parte em que devem garantir e 

assegurar a aplicação das disposições dos Tratados e no direito derivado (regulamento, 

diretrizes e decisões), na medida em que criam direitos individuais em benefício dos 

nacionais de cada Estado-membro. 

Visando garantir uma interpretação uniforme, uma aplicação homogênea do 

direito comunitário e evitar disparidades e divergências em sua interpretação, os Tratados 

criaram a possibilidade de reenvio (ou reexame) prejudicial. Esse impede que o direito 

comunitário seja interpretado e aplicado por cada um à sua maneira. De acordo com esse 
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instituto, sempre que tiver em causa o direito comunitário, os juízes ou tribunais nacionais 

poderão, e às vezes até deverão, encaminhar o caso ao Tribunal de Justiça, utilizando-se 

do recurso do reenvio prejudicial. Embora ainda não haja um vínculo hierárquico entre o 

Tribunal de Justiça e os órgãos jurisdicionais nacionais, já está institucionalizada uma 

cooperação permanente e eficiente entre eles.  

Cabe ao órgão jurisdicional nacional, com exclusividade, realizar a remessa da 

questão comunitária ao Tribunal de Justiça, não podendo esse avocá-la, em qualquer 

hipótese. Perante o Tribunal de Justiça, todos os legitimamente interessados poderão 

participar do processo. No âmbito do Estado-membro, o processo ficará suspenso 

enquanto a matéria não for decidida pelo Tribunal e, após a decisão, o processo reinicia a 

sua marcha perante o órgão jurisdicional nacional. Esse órgão concluirá o julgamento de 

acordo com os limites definidos na decisão do Tribunal de Justiça, sem qualquer 

modificação ou alteração. Note-se que com o reenvio prejudicial fica suprimida a via 

recursal perante o direito interno.  

 

Tribunal de Primeira Instância  

 

Com sede em Luxemburgo (Luxemburgo), o Tribunal de Primeira Instância é 

composto por 15 juízes nomeados75 por um período de seis anos, permitida a recondução. 

Seus juízes são indicados pelos Estados-membros. Não existem advogados-gerais 

permanentes; as funções desses são exercidas pelos próprios juízes, em número limitados 

de casos. O presidente é escolhido pelo tribunal, por um período de três anos, renovável. 

O Tribunal de Primeira Instância também escolhe o secretário-geral.76 

Assim como o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Primeira Instância pode 

funcionar em sessão plenária ou por meio de órgãos fracionários de três ou cinco juízes, 

chamados de seções. Atualmente, esse Tribunal dispõe de cinco seções, embora essas 

                                                           
75 Em janeiro de 2003, os 15 juízes do Tribunal de Primeira Instância eram os seguintes: Bo Vesterdorf, desde 25 de 

setembro de 1989, presidente do tribunal desde 4 de março de 1998; Rafael García-Valdecasas y Fernándes, desde 
25 de setembro de 1989; Koenraad Lenaerts, desde 25 de setembro de 1989; Virpi E. Tiili, desde 18 de janeiro de 
1995; Pernilla Lindh, desde 18 de janeiro de 1995; Josef Azizi, desde 18 de janeiro de 1995; Rui Manuel Gens de 
Moura Ramos, desde 18 de setembro de 1995; John D. Cooke, desde 10 de janeiro de 1996; Marc Jaeger, desde 11 
de julho de 1996; Jörg Pirrung, desde 11 de junho de 1997; Paolo Mengozzi, desde 4 de março de 1998; Arjen W. 
H. Meij, desde 17 de setembro de 1998; Mihalis Vilaras, desde 17 de setembro de 1998; Nicholas James Forwood, 
desde 15 de dezembro de 1999 e Hubert Legal, desde 19 de setembro de 2001.  

76 Desde 10 de outubro de 1989 até a presente data (janeiro/2003), o secretário-geral do Tribunal de Primeira 
Instância é o alemão Hans Jung. 
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possam julgar com maior número de juízes. Poderá, ainda, funcionar em sessão plenária, 

de acordo com a importância e complexidade da matéria. No geral, o processo perante o 

Tribunal de Primeira Instância é idêntico ao das ações e recursos que tramitam no 

Tribunal de Justiça, conforme citado. Sofre alteração, entretanto, na parte que se volta 

para a sua competência específica.  

Com a criação do Tribunal de Primeira Instância, o Tribunal de Justiça passou a 

concentrar-se em sua missão essencial: a interpretação e aplicação uniforme do direito 

comunitário. Por outro lado, em determinados casos, também se estabeleceu a 

possibilidade do duplo grau de jurisdição ou grau revisor, buscando-se sempre melhorar a 

proteção judicial do cidadão. Isso, porque em algumas decisões do Tribunal de Primeira 

Instância cabe recurso ordinário para o Tribunal de Justiça.  

Ao Tribunal de Primeira Instância compete o processo e julgamento dos recursos 

de anulação, ações por omissão e de indenização propostas – individual ou coletivamente 

– por particulares contra a União. Compete-lhe, também, o julgamento das ações e 

recursos interpostos pelas empresas ou associações de empresas contra a Comissão 

Européia, nos termos do disposto no Tratado CECA. Por fim, compete-lhe, ainda, julgar 

os litígios entre a União e seus funcionários e agentes. De acordo com o Tratado da 

União Européia, o Conselho poderá, no futuro, aumentar o rol de competência do 

Tribunal de Primeira Instância. Isso pode implicar a transferência de parte da 

competência do Tribunal de Justiça, se forem incluídos os pedidos de decisão prejudicial, 

que são de competência exclusiva e indelegável do Tribunal de Justiça. 

Com a criação do Tribunal de Primeira Instância, surgiu a possibilidade de a parte 

vencida – nas questões de direito – recorrer, nos processos de sua competência, ao 

Tribunal de Justiça pela via do recurso ordinário.  

 

2.5 Tribunal de Contas Europeu 

 

O Tribunal de Contas é composto por 15 membros provenientes dos 15 

Estados-membros, com mandato temporário de 6 anos. É permitida uma recondução, 

desde que autorizada por deliberação unânime do Conselho da União Européia, após 

consulta ao Parlamento Europeu. Com a entrada em vigor do Tratado de Maastricht, em 

1º de novembro de 1993, o Tribunal de Contas foi elevado à categoria de instituição, com 
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sede em Luxemburgo. Suas funções, consultivas e fiscalizadoras, são desenvolvidas com 

independência e autonomia, por meio de seu regimento interno. 

O mandato do presidente,77 que é eleito pelos membros do próprio Tribunal, é 

de três anos, renovável. Compete a ele zelar pelo funcionamento do Tribunal e correta 

execução de sua atividade, representando-o no exterior, perante as demais instituições da 

comunidade e as Instituições Nacionais de Controle (INC). 

As sessões realizadas são em órgão colegiado. Três são, basicamente, os critérios 

empregados na escolha dos juízes do Tribunal de Contas: competência, independência e 

exclusividade. Apesar de esses critérios serem previamente definidos, a escolha termina 

por recair sobre personalidades que pertencem ou tenham pertencido, nos respectivos 

países, a instituições de fiscalização externa ou que possuam qualificação especial para 

essa função. Além de independência, exige-se de seus membros habilitação específica no 

controle externo das finanças públicas.  

A fiscalização das contas da União Européia é efetuada pelo Tribunal de 

Contas.78 Com o financiamento do orçamento da comunidade através de recursos 

próprios e com a atribuição do Parlamento Europeu para dar quitação à sua execução, 

surgiu a necessidade de se criar um órgão capaz de realizar o controle externo desse 

orçamento. Isso era executado, até então, por uma comissão de controle, responsável pelo 

orçamento geral, e por um revisor de contas, responsável, apenas, pelo orçamento da 

CECA. Nesse contexto, nasceu a idéia de criação do Tribunal de Contas Europeu, 

instituído pelo Tratado de Bruxelas, de 22 de junho de 1975, com vigência em outubro de 

1977.  

O Tratado de Maastricht estipula que a fiscalização, pelo Tribunal de Contas, será 

feita em colaboração com as INC ou, diante da inexistência dessas, com os serviços 

nacionais de controle. O Tribunal de Contas mantém, ainda, relações com instituições ou 

organismos de controle fora da União Européia, como por exemplo com a Organização 

Internacional das Instituições Superiores de Controle (Intosai) e Organização Européia 

das Instituições Superiores de Controle (Eurosai), sendo que essa tem o Tribunal de 

Contas como seu membro fundador. 
                                                           

77 Em 16 de janeiro de 2002, Juan Manuel Fabra Vallés foi eleito Presidente do Tribunal de Contas Europeu. Seu 
mandato vai até 15 de janeiro de 2005. 
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O Tribunal de Contas Europeu conta com cerca de 550 agentes, entre 

permanentes e temporários, com alta qualificação técnica, provenientes dos 15 Estados-

membros. Entre os agentes, 250, aproximadamente, são auditores e exercem função 

consultiva no Tribunal de Contas; controlam documentos e realizam exames analítico e 

pericial necessários às operações contábeis de controle, visando comprovar a regularidade 

ou irregularidade das operações financeiras que envolvem fundos comunitários. Cabe-

lhes, portanto, a auditoria não só dos gestores diretos, como também dos beneficiários de 

fundos comunitários. Dessa forma, o Tribunal de Contas tem acesso a qualquer 

informação necessária ao exercício das funções de auditoria.  

O Tratado que criou a Comunidade Européia conferiu ao Tribunal de Contas a 

tarefa precípua de controlar a execução do orçamento da União Européia, buscando 

melhorar seus resultados e prestar contas aos cidadãos europeus. Essa prestação de contas 

diz respeito ao investimento do dinheiro público pelas autoridades responsáveis por sua 

gestão. Assim sendo, compete-lhe verificar se os objetivos da gestão financeira foram 

atingidos e em que medida e a que custo, ou seja, ele deve verificar se os recursos 

financeiros comunitários estão sendo aplicados de forma racional. A consulta ao Tribunal 

de Contas é obrigatória, sempre que se tratar de projeto de regulamentação comunitária 

de caráter financeiro. Com isso, o cidadão europeu poderá saber se o orçamento da União 

Européia é gerido e executado com regularidade e de maneira eficiente.  

Com essa política, quaisquer pessoas ou organismos, inclusive os beneficiários 

finais de ajudas comunitárias79 que recebam ou sejam responsáveis pela gestão de fundos 

advindos da União Européia, podem sofrer o controle do Tribunal de Contas. Por outro 

lado, as demais instituições comunitárias podem solicitar, ao referido Tribunal, pareceres 

sobre determinada matéria. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
78 Artigo 188º-A do Tratado de Roma. ENTERRÍA, Eduardo García de, TIZZANO, Antonio e CARGÍA, Ricardo 

Alonso. Código de La Union Europea. Madri: Civitas, 1996, p. 125. 
79 O Tribunal de Contas é responsável pelo controle das instituições e organismos comunitários, pelas 

administrações nacionais, regionais e locais, bem como pelos beneficiários finais de ajudas comunitárias. 
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3. TRATADOS DA UNIÃO EUROPÉIA 

 

3.1 Noções Gerais 

 

Os Tratados foram elevados à condição de fontes primárias ou originárias do 

Direito Comunitário. Segundo Campos,80 trata-se de “convenções internacionais de tipo 

clássico, produto exclusivo da vontade soberana dos Estados contratantes, que foram 

concluídas na conformidade das regras do Direito Internacional e das respectivas normas 

constitucionais”. 

Neles estão inseridos, entre outras coisas, os objetivos fundamentais da União 

Européia e os instrumentos da respectiva realização, disposições referentes às suas 

receitas e despesas, a definição de sua estrutura institucional, disposições sobre suas 

relações com os Estados-membros, as bases essenciais do direito econômico, social e 

financeiro, além de disposições relativas ao sistema jurisdicional de salvaguarda das ordem 

jurídica instituída no quadro comunitário.81 

Os Tratados são instrumentos fundamentais exclusivos de cada uma das 

Comunidades, pois enunciam regras específicas, de forma pormenorizada e precisa: no 

âmbito da CECA, o Tratado de Paris com seus anexos e protocolos; no âmbito da 

Comunidade Européia – que, inclusive, a instituiu –, o Tratado de Roma, complementado 

por diversos anexos e protocolos; no âmbito da CEEA (Euratom), também o Tratado de 

Roma (ao mesmo tempo em que foi assinado o Tratado da CEE).  

Há alguns instrumentos que são comuns às três comunidades, a exemplo dos 

seguintes:82 1.º) a Convenção assinada em Roma, que instituiu a Assembléia Parlamentar e 

Tribunal comunitário únicos; 2.º) o Tratado assinado em Bruxelas (Bélgica), instituindo o 

Conselho único e uma Comissão das Comunidades Européias; 3.º) o Tratado assinado em 

Luxemburgo; 4.º) o Tratado de Bruxelas, referente à adesão da Dinamarca, da Grã-

Bretanha e da Irlanda à CECA, à CEE e à CEEA e um conjunto de protocolos e 

declarações; 5.º) a decisão do Conselho de 21 de abril de 1970, relativa à substituição das 

                                                           
80 CAMPOS, João Mota de. Direito Comunitário. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, v. II, 1997, p. 22. 
81 Idem, p. 25. 
82 Idem, p. 23 e 24. 
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contribuições financeiras dos Estados-membros por recursos próprios das Comunidades. 

Posteriormente, essa decisão foi revogada e substituída pela Decisão do Conselho, de 7 de 

Maio de 1985; 6.º) o Tratado assinado em Bruxelas, em 22 de julho de 1975, que reforça 

os poderes do Parlamento Europeu em matéria orçamentária; 7.º) o Tratado assinado em 

Atenas (Grécia), em 28 de julho de 1975, que reforçou os poderes do Parlamento 

Europeu em matéria orçamentária; 7.º) o Tratado assinado em Atenas, em 28 de maio de 

1979, sobre a adesão da Grécia às Comunidades Européias; 8.º) o Tratado assinado em 

Lisboa e Madrid, em 12 de junho de 1985, sobre a adesão de Portugal e Espanha às 

Comunidades Européias; 9.º) o Ato Único Europeu, sobre a revisão dos Tratados, 

assinado em Luxemburgo e em Haia, em 17 e 28 de fevereiro de 1986, respectivamente; 

10.º) o Tratado da União Européia, assinado em Maastricht, Países Baixos, em 7 de 

fevereiro de 1992, ratificado por todos os Estados-membros. Esse Tratado é considerado, 

após o Tratado de Roma, o mais importante dos Tratados comunitários. Encarregou-se 

de instituir a União Européia e de estabelecer as bases em que progressivamente, ao longo 

da década de 90, assentou a União Econômica e Monetária, criada no quadro da 

Comunidade Européia; 11.º) o Tratado de Amsterdã, assinado em 2 de outubro de 1997.  

Mais recentemente, o Tratado de Nice também se consagrou como instrumento 

fundamental à União Européia. Apesar da manifestação favorável da Irlanda, último país 

a ratificá-lo, esse Tratado ainda não está em vigor. 

O artigo 48º do TUE regula a revisão dos Tratados em que se funda a União 

Européia. De acordo com esse dispositivo, o governo de qualquer Estado-membro ou 

Comissão pode submeter ao Conselho projetos de revisão desses Tratados. Caberá ao 

Conselho, após consulta ao Parlamento Europeu, e, se for o caso, à Comissão e ao 

Conselho do Banco Central Europeu,83 emitir parecer referente à realização de 

conferências de representantes dos governos dos Estados-membros, visando à adoção, de 

comum acordo, da alteração requerida. Caso esse parecer seja aprovado por maioria 

simples, o presidente do Conselho convocará essa Conferência e de acordo com a 

necessidade, poderá convocar outras. A decisão favorável à alteração deve ser tomada por 

unanimidade; mesmo assim, essa alteração somente entrará em vigor após ratificada por 

todos os Estados-membros, de acordo com as respectivas normas constitucionais.  

                                                           
83 O Banco Central Europeu somente será ouvido se a alteração referir-se ao domínio econômico. 
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Os Tratados de Paris e de Roma possuem processos simplificados de alteração – 

no estrito quadro institucional das Comunidades –, nos quais não há intervenção direta 

dos Estados-membros.84 

Questões interessantes referem-se ao Direito Internacional geral, ou seja: os 

acordos celebrados entre a União85 e um ou mais Estados ou organizações internacionais 

vinculam os Estados-membros e as Instituições da União Européia? Esses acordos 

submetem-se à competência jurisdicional do TJCE? A resposta à primeira indagação 

encontra-se no artigo 300º, n.º 7, do Tratado de Roma: os acordos celebrados nas 

condições definidas no presente artigo são vinculativos paras as Instituições da 

Comunidade e para os Estados-membros. Essa disposição tem por base o artigo 26º da 

Convenção de Viena, que impõe um princípio tradicional de Direito Internacional 

comum ou geral; Pacta sunt servanda: todo tratado em vigor vincula as Partes Contratantes e 

deve ser por elas executado de boa-fé.86 

Grande parte da doutrina discorda da solução literal dada pelo artigo 300º, n.º 7, 

do Tratado de Roma.87 O Conselho das Comunidades, todavia, encontrou um meio de 

evitar qualquer discussão. Com isso, tornam-se direta, imediata e simultaneamente 

aplicáveis a todos os Estados-membros, os acordos celebrados pela União. 

Conseqüentemente, ao celebrar os referidos acordos, o Conselho expede uma decisão de 

conclusão destinada a outra ou outras partes contratantes. E em ato contínuo, elabora um 

regulamento comunitário, a cujo texto serão incorporados os termos do acordo. As 

disposições do acordo integram, assim, o direito comunitário e, nessa condição, são 

diretamente aplicáveis aos Estados-membros, na medida em que passam a constituir 

disposições de um texto de caráter regulamentar e a beneficiar-se do disposto no artigo 

249º do Tratado de Roma, no que toca à sua aplicabilidade direta.88 

Quanto à segunda indagação, a resposta também é afirmativa, embora ressalve 

que a interpretação feita pelo TJCE só tem aplicação no âmbito da Comunidade, não se 

vinculando a outra ou outras partes contratantes. A partir do acórdão de 30 de abril de 

                                                           
84 CAMPOS, João Mota de. Direito Comunitário. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, v. II, 1997, p. 31. 
85 Os acordos são celebrados pelo Conselho, mediante, em regra, recomendação da Comissão e consulta do 

Parlamento Europeu. 
86 CAMPOS, João Mota de. Direito Comunitário. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, v. II, 1997, p. 307. 
87 Idem, p. 310-311. 
88 Idem, ibidem. 
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1974, quando julgou o caso Haegeman, o TJCE assumiu, expressamente, a competência 

para interpretar – a título prejudicial – os atos convencionais concluídos pela União 

Européia. Sua decisão, contudo, ao examinar o caso concreto, produzirá efeito, apenas, 

no âmbito comunitário.89 

 

3.2 Natureza Jurídica dos Tratados da União Européia 

 

Apesar da inegável divergência doutrinária sobre o tema, os Tratados da União 

Européia têm sido considerados, em seu conjunto, a sua Constituição.90 Deles constam o 

enunciado dos objetivos fundamentais, a definição da estrutura institucional, as bases 

essenciais do direito econômico, financeiro e social das Comunidades, as disposições 

relativas à salvaguarda da ordem jurídica que os Tratados instituíram.91 

Para Dagtoglou92  

As características principais desta ordem jurídica nova são, 

designadamente: a) as instituições comunitárias específicas e 

independentes, que, mesmo sem uma competência legislativa geral, 

são dotadas pelos Tratados de poderes muito amplos, alargando 

continuamente a competência comunitária; b) os particulares 

enquanto sujeitos titulares de direitos ao lado dos Estados-

membros; c) a aplicabilidade directa de certas regras de direito 

comunitário; d) o primado do direito comunitário sobre os direitos 

nacionais, incluindo o direito constitucional e mesmo a protecção 

constitucional dos direitos individuais; e) a criação, não somente de 

direitos e obrigações, mas também de processos obrigatoriamente 

prescritos para a verificação de violações e a aplicação de sanções, 

nomeadamente, a consagração da jurisdição obrigatória do 

Tribunal de Justiça, e do carácter obrigatório das suas decisões e f) 
                                                           

89 Como o tribunal teve oportunidade de decidir, em seu acórdão de 30 de abril de 1974. E, ainda: os Atos de 30 de 
setembro de 1987, processo n.º 12/86, Col. 3720 e de 20 de setembro de 1990, processo n.º 192/89, Sevince, Col. p. 
3461. Apud: CAMPOS, João Mota de. Direito Comunitário. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, v. II, 1997, p. 
310-312. 

90 Cf. o Parecer n.º 1/91, de 15 de dezembro de 1991, do TJCE, n.º 21. 
91 CAMPOS, João Mota de. Direito Comunitário. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, v. II, 1997, p. 25. 
92 DAGTOGLOU, Prodromos D. Apud BERNHARDT, Rudolf et al. Trinta anos de Direito Comunitário. 

Luxemburgo: Serviço das publicações oficiais das Comunidades Européias, Coleção Perspectivas Européias, 1984, 
p. 42-43 
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a responsabilidade da Comunidade por infracções ao direito 

comunitário que causem um prejuízo.  

Não são recentes93 as decisões do Tribunal Constitucional Federal alemão, 

conferindo aos Tratados da União Européia, de certa forma, status de Constituição da 

Comunidade, e, nessa condição, base para toda a ordem jurídica comunitária.94 

Dagtoglou95 já apontava como elemento característico da Comunidade a 

produção de uma ordem jurídica nova que “resulta da limitação pelos Estados-membros 

dos seus direitos soberanos.” Para ele, os Tratados, bem como os princípios gerais de 

Direito Comunitário, evoluíam rumo a uma espécie de constituição que incluía 

“igualmente a salvaguarda dos direitos individuais.” No mesmo sentido, é o pensamento 

de Franca Filho.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
 
93 Esse reconhecimento foi feito pelo Tribunal Constitucional alemão, em decisão de 18 de outubro de 1967. 
94 CAMPOS, João Mota de. Direito Comunitário. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, v. II, 1997, p. 22. 
95 DAGTOGLOU, Prodromos D. Apud BERNHARDT, Rudolf et al. Trinta anos de Direito Comunitário. 

Luxemburgo: Serviço das publicações oficiais das Comunidades Européias, Coleção Perspectivas Européias, 1984, 
p. 42.  

96 FRANCA FILHO, Marcílio Toscano. As diretivas da Comunidade Européia: elementos para uma teoria geral. 
Revista de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 9, n.º 37, p. 7-26, out./dez. 2001, 
p. 7. 
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4. UNIÃO EUROPÉIA E PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS 

 

4.1 Da Constituição e do Direito Constitucional: Conceito e Histórico 

 

Historicamente, a primeira Constituição escrita de que se tem notícia foi a 

Declaração de Direitos do Estado de Virgínia, de 1776. Em seguida, vieram as 

Constituições de outros Estados americanos; em 1781, a Constituição da Confederação 

dos Estados Americanos e, em 1787, a Constituição dos Estados Unidos da América. Em 

1789, nasce a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão e, em 1791, a primeira 

Constituição francesa, reforçando, assim, os contornos do Estado Constitucional.97  

A Constituição não é uma ordem sócio-territorial, nem uma unidade sistemática 

acabada, seja do ponto de vista lógico sistemático ou do hierárquico de valores. Os 

elementos que a integram interagem entre si, e somente sua total harmonia é que se 

aproxima da real vontade popular. A unidade é, assim, imprescindível à compreensão e 

interpretação da Constituição, cabendo ao Direito Constitucional ordenar esse conjunto, 

visando superar os conflitos, em vez de demarcá-los ou excluí-los.98 

Para Canotilho,99 Constituição “é uma ordenação sistemática e racional da 

comunidade política, plasmada num documento escrito, mediante o qual se garantem os 

direitos fundamentais e se organiza, de acordo com o princípio da divisão de poderes, o 

poder político”. 

Rawls100 entende “que sob um ponto de vista ideal, uma constituição justa será 

um processo justo disposto de forma a assegurar um resultado justo.” E conclui: “Só 

tendo como background,101 uma estrutura social básica justa que inclua uma constituição 

pública justa e uma justa configuração das instituições econômicas e sociais, pode dizer-se 

que existe o processo justo exigido.”  

Nas últimas décadas, a idéia de Constituição sofreu uma profunda alteração: ela 

deixou de ser considerada o centro de um conjunto ativo e finalístico, para ser vista como 
                                                           

97 SILVA, Maria Manuela Magalhães e ALVES, Dora Resende. Noções de Direito Constitucional e Ciência Política, Lisboa: 
Rei dos Livros, 2000, p. 14. 

98 KRÜGER, Hild. Verfassungswandlung und Verfassungsgerichtsbarkeit. Apud: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 
Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Almedina, 1994, p. 109-113.  

99 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 12. 
100 RAWLS, John. A theory of justice. New York: London, 1973, p. 87. 
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reflexiva e autolimitada. Na linha de pensamento dos juristas pós-modernos, Teubner, 

citado por Canotilho,102 fala da Constituição como um estatuto que proporciona a 

multiplicidade de opções políticas e uma concomitante compatibilização com as 

respectivas extensões e resultados.  

De acordo com Moraes,103 Constituição, no sentido material, consiste no 

conjunto de regras materialmente constitucionais, independente de essas estarem ou não 

codificadas em um único documento. Já Constituição formal é aquela que possui uma 

forma escrita, de documento solene, a ser estabelecida pelo poder constituinte originário. 

Bonavides,104 ao conceituar Constituição em sentido material, refere-se a ela como 

o conjunto de normas que definem a organização e a competência do poder, da 

autoridade e dos direitos humanos em geral. Assim, tem como conteúdo material a 

composição e o funcionamento da ordem pública.  

Partindo do sentido material, pode-se afirmar que não existe Estado sem 

constituição. Ainda sob esse prisma, conclui-se que qualquer estrutura social, por mais 

primitiva que seja, possui uma constituição.  

Modernamente, a Constituição deve ser compreendida em uma perspectiva 

diferente dos sentimentos empregados no passado. Ao contrário do que pensa Burke, não 

se pode observar a Constituição de forma religiosa e entusiástica para temperar a 

adoração fanática e renovar a barbárie na forma de um reino de terror. Também não se 

pode adotá-la com a fervente complacência defendida por Hallam, quando as reformas 

estrangeiras de liberdade individuais terminaram em ruínas. Nos dias atuais, deve-se 

considerar que o Direito Constitucional é uma performance de duas partes – ambas 

críticas e elogiáveis –, com o objetivo de não atacar ou defender as Constituições, mas, do 

contrário, explicar, de forma simples, as suas normas.105 

Jacques106 ensina que o Direito Constitucional “é o ramo do Direito Público que 

estuda os princípios e normas estruturadoras do Estado e garantidoras dos direitos e 

                                                                                                                                                                                
101 A palavra background é empregada no texto no sentido de fonte, base ou experiência de fundo. 
102 TEUBNER, G. Apud CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: 

Almedina, 1994, p. 9-25. 
103 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 9.ª ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 35 
104 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 63. 
105 DICEY, A. V. Introduction to the study of the law of the Constitution. Indianapolis: Liberty Classics, 1982, p. 126-127. 
106 JACQUES, Paulino. Curso de Direito Constitucional. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1970, p. 15. 



 

 51

liberdades individuais.” Enquanto isso, Silva107 refere-se ao Direito Constitucional como 

ramo do Direito Público que sistematiza princípios e normas fundamentais do Estado e 

interpreta-os, concluindo: “o Direito Constitucional é a ciência positiva das 

Constituições.” Para esse autor, Direito Constitucional é o ramo do Direito Público 

voltado, sobretudo, para o estudo da Constituição. E Constituição é o conjunto de 

normas jurídicas que definem a estrutura, fins e funções do Estado, bem como a 

organização, titularidade, exercício e controle do poder político. 

Segundo Miranda,108 o Direito Constitucional é uma parte da ordem jurídica que 

disciplina o Estado como comunidade e poder. É o conjunto de normas (disposições e 

princípios) que retrata o contexto jurídico correspondente à comunidade política como 

um todo, pondo os “indivíduos e os grupos uns em face dos outros e frente ao Estado-

poder e que, ao mesmo tempo, define a titularidade do poder, os modos de formação e 

manifestação da vontade política, os órgãos de que esta carece e os actos em que se 

concretiza”. 

A base do Direito Constitucional moderno é a sujeição do Estado ao Direito, 

especialmente, a seu próprio Direito positivo.109 É o direito dos cidadãos frente ao poder 

do Estado. Tomando como parâmetro o modelo da Constituição portuguesa de 1976, o 

Constituinte brasileiro de 1988 procurou criar, para o País, uma constituição dirigente,110 

com a finalidade de não só organizar o poder, mas também inserir um bloco 

programático-dirigente. Isso estabeleceria uma direção política permanente à atividade 

estatal, por meio de atuação vinculada e passível de controle judicial. Uma das 

                                                           
107 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo, 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 36. 
108 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 6 ed. Coimbra: Coimbra, v. 1, 1997, p. 13. 
109 Idem, ibidem.  
110 Em sua tese de doutoramento, Canotilho aborda o problema das relações entre a Constituição e a lei. O núcleo 

central de seu trabalho procura resposta para a seguinte indagação: “O que deve (e pode) uma Constituição 
ordenar aos órgãos legiferantes e o que deve (como e quando deve) fazer o legislador para cumprir, de forma 
regular, adequada e oportuna, as imposições constitucionais?” Em resposta, ele sustenta que a Constituição 
dirigente procura a mudança social através do Direito, tendo como pressuposto uma filosofia de ação 
(accionalismo e activismo) incompatível com qualquer teoria positivista (jurídica, sociológica ou científica). Esse 
ativismo constitucional pode ser encontrado tanto num simples modelo de mudança social por meio do Direito, 
como num modelo de praxis revolucionária. Canotilho também propõe que a prática de uma Constituição 
dirigente, democraticamente fixada e comprometidamente aceita, deve representar um projeto comum de 
direção justa. Ele conclui afirmando que o ponto central de uma Constituição dirigente reside na prática e na 
estratégia dos critérios que foram institucionalizados constitucionalmente como justos e comum a todos. Em 
resumo, a diferença fundamental entre Constituição-garantia e Constituição-dirigente é o fato de a segunda, além 
de englobar os objetivos da primeira, vincular a atividade do estatal a critérios jurídicos — constitucionais de 
justiça e bem comum. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: 
Almedina, 1994, p. 22 e 488). 
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conseqüências da constituição dirigente é a multiplicação de programas visando à 

transformação política, econômica e social e à previsão de meios judiciais de proteção ao 

cidadão frente a essas mudanças.111 

 

4.2 Uma Constituição para a União Européia 

 

Está se fortalecendo, na União Européia, o entendimento de que não basta 

reformar as instituições comunitárias, nem proceder, simplesmente, ao alargamento da 

União; há outras etapas a serem concretizadas, e o atual debate europeu gira em torno da 

união política, aliada à idéia de uma Carta Constitucional Européia. É hora de estabelecer 

o que a União é, o que faz e como faz; de definir o papel e os poderes de suas instituições, 

suas relações com os Estados-membros e ainda melhorar a capacidade da União de 

promover benefícios práticos aos cidadãos Europeus.  

Os cidadãos da Europa aguardam que seus governos realizem um amplo debate 

sobre qual deve ser o futuro da União Européia, com a maior participação popular 

possível, e outro, nos mesmos termos, sobre as regras que deverão orientá-lo. Com uma 

Constituição escrita para a União Européia, seriam solucionadas essas duas questões. 

Todavia, até agora, na verdade, só se demonstrou um pequeno entusiasmo em torno da 

idéia, não tendo havido qualquer consulta popular. Qualquer Constituição para a Europa 

deve, de acordo com as regras atuais, submeter-se a um processo de ratificação, por todos 

os Estados-membros, a exemplo do que já ocorre com os Tratados. Democraticamente, 

sabe-se que os governos eleitos devem proporcionar uma integração política – expansão – 

cada vez mais profunda. Nesse sentido, de acordo com o Comitê da Europa, não se deve 

pôr fim à integração política, para o bem dos cidadãos que são indefesos. Uma 

Constituição, de certa forma, reduzirá a expansão da União Européia.112  

Para algumas pessoas, uma Constituição Européia mais atrapalhará do que 

ajudará: primeiro, porque os governos da Europa têm demonstrado ampla discordância 

com a idéia de um Estado Federal; segundo, porque as instituições existentes na União 

Européia foram projetadas para ser envolvidas em caminhos separados, o que faz a União 
                                                           

111 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, v. 1, 1990, 
p. 4. 
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Européia ter uma espaço econômico singular; terceiro, porque criará uma integração 

econômica profunda e singular, o que não é desejado. Diante de uma integração política 

cada vez maior, um mercado singular representaria uma grave perturbação para os 

governos que têm políticas diferentes espalhadas por toda a União Européia.113  

Straw,114 Ministro do Exterior da Grã-Bretanha, prefere considerar a Constituição 

da União Européia como “Tratados Consolidados da União Européia.” Para tanto, alega 

que, quando se trata de Constituição, tamanho é importante: quanto menor, melhor. 

Informa que a Convenção pelo futuro da Europa, reunida sob o presidência do ex-

presidente da França, Valéry Giscard d’Estaing, está debatendo a idéia de uma 

Constituição para a União Européia, com a finalidade de fazer recomendações acerca de 

um novo tratado, que seriam divulgadas em uma conferência intergovernamental de 2004.  

Para Straw,115 uma Constituição deve expor a missão da União Européia numa 

linguagem simples, esclarecendo, aos eleitores confusos, sobre o papel e as 

responsabilidades das suas instituições, bem como distinguindo claramente as 

competências supranacionais e as nacionais. A Constituição deve começar com apenas 

poucas linhas, explicando, de uma vez só, o que é a União Européia: uma união de 

Estados soberanos que decidiram juntar um pouco dessa soberania, para assegurar a paz e 

a prosperidade na Europa e no resto do mundo. Deve reafirmar, segundo Straw, que a 

União exercita, somente, os poderes que são explicita e livremente conferidos pelos 

Estados-membros, que continuarão sendo a fonte primária de legitimação democrática. 

Esse “tratado” deve celebrar os direitos desfrutados pelos cidadãos e os valores básicos 

que governam sua vidas. Na Constituição européia, serão definidas as competências 

exclusivas da União ou dos Estados-membros, as competências concorrentes e, ainda, a 

competência segundo a qual a União deverá apenas apoiar, encorajar ou criar políticas 

nacionais. O monitoramento disso tudo seria feito por Parlamentos nacionais. Por fim, 

Straw já antecipa que há dois argumentos principais contra a adoção de uma Constituição 

européia: primeiro, se o Reino Unido conseguiu passar tanto tempo sem uma 

Constituição escrita, então por que a União Européia, da mesma forma, não conseguiria; 

                                                                                                                                                                                
112 OUR CONSTITUTION OF EUROPE. The economist, New York, Special, p. 17-22, October 28th/November 3rd 

2000. 
113 Idem, ibidem. 
114 STRAW, Jack. Our Constitution of Europe. The economist, New York, Special, p. 55-56, October 12th, 2002. 
115 Idem, ibidem. 
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segundo, porque com uma Constituição, a União Européia poderia resultar em um super-

Estado da Europa, tirando dos países as identidades nacionais.  

A importância de uma Constituição é evidente, pois permitirá arrolar, num 

documento superior, tanto os direitos e deveres individuais, quanto os direitos e deveres 

coletivos, para uma população que desfruta da mesma cidadania. Pode-se esperar, daí, um 

maior progresso para a União Européia. 

Contudo, um debate dessa proporção não pode deixar de lado a participação 

ativa dos cidadãos e da sociedade civil em geral, já que ambos são os principais 

destinatários das implicações que poderão advir daí. É preciso, pois, esclarecimentos 

sobre que concepções embasariam esse diploma, a fim de propiciar a democracia de 

forma plena. Portanto, as discussões sobre os caminhos a serem traçados não poderão 

ficar a cargo somente dos Estados-membros e dos respectivos governos. Além do mais, 

atos de efeito imediato não são suficientes. 

A Constituição poderá fornecer uma maior clareza e transparência à redação dos 

Tratados, destacando a natureza jurídica da União Européia e qual é a sua real finalidade. 

O conceito de Constituição implica a criação de uma lei fundamental que estabeleça os 

princípios essenciais e a organização de um Estado de Direito, bem como a presença dos 

direitos humanos. Seu conteúdo, no entanto, não é exaustivo, em relação às variadas 

questões. Para sanar o impasse, pode-se recorrer às leis complementares. Como dito, 

trata-se de texto fundamental. 

Conforme Sierra,116 a razão mais importante para se adotar uma Constituição é o 

fato de ela poder fazer surgir uma união pela via democrática, e não pela via diplomática; 

seria uma tentativa de que a união se convertesse em uma opção histórica, consciente não 

só no vértice da política, como também na base da sociedade civil. 

Martins117 entende que a Constituição da União Européia terá de realizar, no 

sentido republicano, uma espécie de síntese da legitimidade dos Estados e dos povos. 

Assim, os cidadãos devem sentir essa Constituição como uma democracia supranacional 

européia. Como diz Jean-Paul Fitoussi, deve-se interpretar os instrumentos econômicos e 

sociais de modo a garantir um espaço para as escolhas democráticas no sentido do 
                                                           

116 SIERRA, José Manuel Martínez. El debate constitucional europeo. Revista de Estudios Políticos. Madrid: Centro de 
estudios políticos y constitucionales, n.º 113, p. 199, jul./sep. 2001. 
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desenvolvimento, privilegiando, dessa forma, o investimento, o emprego e, sobretudo, a 

cidadania. 

Peter Hain,118 Secretário de Estado britânico responsável pelas questões 

européias, declarou a vontade de se ter uma Constituição Européia clara e simples que 

estabeleça os poderes inerentes a cada uma das instituições, de forma a possibilitar, ao 

cidadão europeu comum, o seu entendimento. Deve esclarecer, igualmente, as decisões a 

serem tomadas em Bruxelas, e aquelas a serem tomadas em Lisboa, Londres, etc. Um dos 

pontos fundamentais é o fato de essa Constituição basear-se em uma união de Estados 

soberanos, que concordam em partilhar a soberania num vasto conjunto de domínios. 

Deverá promover, ainda, no âmbito externo, o reforço de uma identidade política 

européia, aumentando a transparência das instituições e de seu funcionamento, 

simplificando os Tratados, os procedimentos de tomada de decisões e reduzindo a 

distância entre cidadãos e instituições. 

Parte do posicionamento de Hain corrobora, de certa forma, o entendimento de 

Temer,119 para quem a Constituição é fruto de uma decisão política, não de uma forma 

jurídica. Contudo, Baracho120 alerta que, enquanto a Europa não formar um único Estado 

constitucional, não existirá um Direito Constitucional. Bastos Júnior121 complementa, 

alegando que a atual União Européia dificilmente poderá distanciar-se do molde do 

Estado Constitucional de Direito, “que tem na dignidade humana seu pressuposto 

antropológico cultural e na realização dos direitos fundamentais um dos seus objetivos 

irrenunciáveis.” 

Por outro lado, há um projeto de se fazer, dos Tratados vigentes, uma espécie de 

Constituição. Porém, Hartley122 pondera que, na verdade, os Tratados só podem ser 

emendados se os Estados-membros forem unânimes na concordância com isso, 

                                                                                                                                                                                
117 MARTINS, Guilherme D’Oliveira. Convenção europeia: movimento decisivo. Público, Lisboa, Espaço Público, 3 

out. 2002. Disponível em: <http:// www.publico.pt>. Acesso em: 3 out. 2002. 
118 SOUSA, Teresa de. A Europa continua a não ter ninguém para atender ao telefone. Público, Lisboa, Mundo, 22 

set. 2002. Disponível em: <http://www.publico.pt>. Acesso em: 25 set. 2002. 
119 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 18 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 18. 
120 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral do Direito Constitucional comum europeu. Fórum 

Administrativo: Direito Público. São Paulo: Forum, ano 1 n.º 9, p. 1.157, nov. 2001. 
121 BASTOS JÚNIOR, Luiz Magno Pinto. Possui a União Européia uma autêntica Constituição? Um breve esboço 

sobre a natureza jurídica dos tratados de integração e o problema da legitimidade democrática. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília: Subsecretaria de edições técnicas do Senado Federal, ano 37, n.º 147, p. 155, 
jul./set. 2000. 

122 HARTLEY, Trevor C. Constitutional problems of the European Union. Oxford: Hart, 1999, p. 50-51. 
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desfrutando de ampla oportunidade para tanto. Além do mais, as emendas devem ser 

ratificadas de acordo com as exigências de cada Estado-membro o que, por vezes, pode 

causar problemas. Ressalta, também, que atualmente é mais fácil emendar uma 

Constituição comunitária do que a da maioria das federações, como Estados Unidos, 

Canadá e Alemanha. Havendo emendas freqüentes, o posicionamento poderá ser mantido 

e absorvido pela legislação judicial. 

Para Weiler,123 a Comunidade, dentro da esfera constitucional, tem desenvolvido 

certas características de sistemas federais, vislumbrando-se, com isso, a transformação de 

seu status de confederação para federação. Isso parece claro, quando se observa, pelo 

menos, a inserção do poder de celebrar Tratados, que é uma característica típica de 

Estado federal. 

Reforçando a idéia do direcionamento da União para contornos federalistas, 

Spota124 defende que, no Estado federal, a Constituição nacional é a origem de todo o 

ordenamento jurídico, representando a norma suprema em qualquer nível e em qualquer 

plano. Por sinal, essa deve observar totalmente os Direitos Fundamentais do Homem, 

pois eles são os pilares de um Estado Democrático de Direito. Ademais, deve também 

assegurar a separação dos poderes e a hierarquia das normas.125 

Além disso, de acordo com Bastos Júnior,126 a Constituição não se limita ao texto 

constitucional; ela extrapola a idéia de lei vigente, ao encontrar seu requisito de 

legitimidade nos cidadãos para os quais foi concebida, e por meio dos quais é 

continuamente reafirmada e recriada. Pressupõe um poder autônomo, responsável 

diretamente por aqueles que o exercem. 

Nesse sentido, Almeida127 afirma que uma Constituição, comum a todos os entes 

federados, consiste sempre na base jurídica da Federação, na qual estão presentes os 

                                                           
123 WEILER, J. H. H. The constitution of Europe: do the new clothes have an emperor? And other essays on european integration. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 169. 
124 SPOTA, Alberto Antonio. Confederacion y Estado federal: conceptos y esenciales disimilitudes. Buenos Aires: Coopeadora 

de Derecho y Ciencias Sociales, 1976, p. 54. 
125 MAULAZ, Ralph B. O constitucionalismo e as novas comunidades a caminho da globalização: a soberania e 

autonomia dos países. Revista Cearense Independente do Ministério Público. Fortaleza: ABC, ano II, n.º 5, p. 263, abr. 
2000. 

126 BASTOS JÚNIOR, Luiz Magno Pinto. Possui a União Européia uma autêntica Constituição? Um breve esboço 
sobre a natureza jurídica dos tratados de integração e o problema da legitimidade democrática. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília: Subsecretaria de edições técnicas do Senado Federal, ano 37, n.º 147, p. 147, 
jul./set. 2000. 

127 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 26. 
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fundamentos essenciais de suas mútuas relações. Nenhum Estado pode funcionar sem 

esse instrumento, no qual está cristalizado “o compromisso entre os interesses da unidade 

nacional e da autonomia regional, mantidas em proveito de todos os participantes, cujo 

desligamento não se pode dar, vez como não têm mais soberania que legitime decisão 

separatista.” 

Ramos,128 por sua vez, afirma que todas as federações possuem Cartas Magnas 

escritas, bem como outras nações que incorporam elementos dos princípios federais. No 

aspecto jurídico, as Constituições federais distinguem-se das demais por não constituírem 

simples acordos entre governantes e governados; incluem o governo geral, as unidades 

que integram a união federal e o povo. Ademais, os Estados-membros possuem o direito 

de criar sua própria Constituição. 

Oito meses após o início da Convenção sobre o Futuro da União Européia, seu 

Presidente Valéry Giscard d’Estaing divulgou, no dia 28 de outubro de 2002, um projeto 

de Constituição que, pela primeira vez, expressa a possibilidade de secessão por parte de 

um dos Estados da UE. No próximo verão, o texto do referido projeto será apresentado 

aos governos dos QUINZE, a fim de substituir e simplificar os atuais Tratados da União. 

O projeto cria a possibilidade de atribuir a liderança política da União Européia a um 

presidente, eleito pelos chefes de Estado ou de governo, para mandatos plurianuais, 

substituindo o atual sistema semestral e rotativo. 

Em 3 de janeiro de 2003, o Papa pediu ao presidente do Parlamento Europeu, 

Patrick Cox, que a futura Constituição da União Européia respeite a identidade dos 

católicos e a contribuição que a Igreja Católica tem dado à sociedade. A Santa Sé, sem 

pretender um estatuto jurídico privilegiado, sustentou que os católicos são minoria na 

Europa e que a sua identidade e contributo para a sociedade devem ser respeitados. 

Enfim, ele busca salvaguardar a “liberdade religiosa, em respeito pelo laicismo das 

instituições civis e comunitárias, assim como das organizações na confessionais”.129  

 

 

 

 

                                                           
128 RAMOS, Dircêo Torrecillas. O federalismo assimétrico. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 37. 
129 Notícia disponível em: <http://www.regiaodeleiria.pt>. Acesso em: 3 jan. 2003. 
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5. A UNIÃO EUROPÉIA E SEUS PRINCÍPIOS  

 

Os princípios comunitários são 13, conforme Stelges:130 o democrático; o da 

primazia do Direito Comunitário; da subsidiariedade; da reciprocidade e da igualdade; da 

proporcionalidade; da liberdade econômica; da coesão econômica e social; da 

solidariedade; princípio da cooperação da preferência comunitária; do efeito direto; da 

não-discriminação; da legalidade e da progressividade. 

Considerando a especificidade do presente trabalho, a abordagem restringir-se-a 

aos três primeiros citados. 

 

5.1 Princípio Democrático 

 

Trata-se de um princípio enunciado no Tratado de Maastricht,131 segundo o qual 

são pressupostos da União Européia “estruturas constitucionais democráticas para 

pleitear a condição de Estado-membro”.132 Grécia, Portugal e Espanha, por exemplo, 

enquanto estavam sob regime ditatorial, não possuíam condições de pleitear sua presença 

na Comunidade Européia; somente após a instauração de regimes democráticos, 

compatibilizaram-se com o que foi preconizado. 

Esse aspecto já havia sido esclarecido na Declaração sobre a Democracia, em 

1978, que afirmava ser a eleição por sufrágio universal direto, pelos membros do 

Parlamento, um acontecimento de suma importância para o futuro das Comunidades 

Européias; foi uma manifestação patente do ideal democrático comum a todos os povos 

que as compõem.133 

O regime democrático é utilizado de forma plena; por isso, os Tratados passaram 

pela aprovação das Assembléias Parlamentares de cada país membro ou pelo referendo. 

                                                           
130 STELGES, Isabela Kathrin. A cidadania da União Européia: uma sugestão para o Mercosul. Belo Horizonte: Del Rey, 

2002, p. 27-39. 
131 VILAÇA, José Luís e GORJÃO-HENRIQUES, Miguel. Tratado de Amesterdão. 2.ª ed. Coimbra: Almedina, 1998, 

p. 5. Tratado de Amsterdã, artigo 6.º, n.º 1 (artigo F, n.º 1 do Tratado de Maastricht): “A União assenta nos 
princípios da liberdade, da democracia, do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais, 
bem como do Estado de Direito, princípios que são comuns aos Estados-membros.” 

132 STELGES, Isabela Kathrin. A cidadania da União Européia: uma sugestão para o Mercosul. Belo Horizonte: Del Rey, 
2002, p. 27. 

133 ENTERRÍA, Eduardo García et al. Codigo de la Union Europea. Madrid: Civitas, 1996, p. 797. Tradução livre. 
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Eis a razão de se caracterizar o processo de criação da Comunidade Européia como 

democrático.134 

Stelges135 salienta que a democracia é essencial para a própria existência da UE. 

De acordo com a autora, “não existe democracia sem cidadania (e vice-versa), pois ela 

viabiliza-se com a participação dos cidadãos e a cidadania da União Européia deve 

fundamentar-se em Estados Democráticos de Direito”. 

Porém, apesar de ser fundamental o princípio do Estado Democrático de Direito, 

não se verifica a plenitude da participação direta e permanente dos cidadãos nos 

processos de tomada de decisões e formulação de políticas públicas da União. Há 

problemas, também, dentro de cada país. Conforme Capella,136 o povo soberano não pode 

tomar decisões que formalmente deveria tomar, pois, provido de liberdade na esfera 

discursiva, não possui capacidade para estabelecer as políticas econômica, militar, etc., de 

seus respectivos Estados. Entretanto, isso é desejado pelos cidadãos. E, de fato, os 

cidadãos são impotentes para definir qualquer assunto concreto, já que se trata de 

procedimentos para a construção do mercado único europeu, do sistema de estímulos 

fiscais de seu próprio país e decisão de uma política econômica ou, sequer, a efetividade 

dos chamados direitos sociais e das leis trabalhistas, ecológicas ou sanitárias com que está 

decorativamente adornado seu sistema jurídico. 

A grande questão sobre o aspecto democrático refere-se, justamente, à tomada de 

decisões, o que fica a cargo dos Estados-membros, sem a intervenção dos cidadãos. A 

esses últimos, apenas uma minoria, resta a participação em debates políticos, nos quais 

podem intervir, decidir, influenciar, tomar conhecimento sobre eles e protestar. Eis um 

dos grandes problemas enfrentados, atualmente, na União e que precisará ser aprimorado. 

 

5.2 Princípio da Primazia do Direito Comunitário 

 

Em síntese, tomando-se por base os modos de formulação e revelação do 

Direito, as fontes do Direito Comunitário são divididas em primárias e secundárias. As 

                                                           
134 STELGES, Isabela Kathrin. A cidadania da União Européia: uma sugestão para o Mercosul. Belo Horizonte: Del Rey, 

2002, p. 28. 
135 Idem, ibidem. 
136 CAPELLA, Juan Ramón. Los ciudadanos siervos. 2 ed. Valladolid: Trotta, 1993, p. 125. Tradução livre. 
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primárias são aquelas criadas diretamente pelos Estados-membros. Os três Tratados 

originários – CEE, CECA e CEEA –, incluindo os respectivos anexos e protocolos, 

aditamentos e alterações posteriores são exemplos de fontes primárias. As fontes 

secundárias são representadas pelo Direito criado pelas instituições e órgãos comunitários, 

no exercício de suas competências; são elas: regulamentos, diretivas, decisões, 

recomendações e pareceres. Nos termos do art. 189º do Tratado da CEE, o regulamento 

tem caráter geral e obrigatório. A diretiva vincula o Estado-membro destinatário quanto 

ao resultado a alcançar, deixando, no entanto, às instâncias nacionais a competência 

quanto à forma e aos meios. A decisão é obrigatória em todos os seus elementos para os 

destinatários que designar. As recomendações e os pareceres não são vinculativos. 

Contudo, esse rol não é exaustivo, o que possibilita a criação de outros atos jurídicos pelas 

instituições comunitárias.  

Além dessas, têm-se outras fontes de Direito Comunitário: internas e externas e 

as não escritas. As internas se referem aos acordos celebrados entre os Estados-membros, 

com relação às questões voltadas para a atividade da União, desde que não sejam da 

competência das instituições comunitárias; as externas são as que se destinam ao 

desenvolvimento das relações econômicas, sociais e políticas entre a União e países não-

membros e entre aquela e as organizações internacionais.  Por fim, as fontes não escritas 

visam a preencher as lacunas do Direito Comunitário escrito, integrando-o. Os princípios 

gerais do direito e o direito consuetudinário, são exemplos de fontes não escritas do 

Direito Comunitário.137-138 

Consagrado pelo Tratado da União Européia e considerado, a partir de 1960, 

como princípio fundamental pelo TJCE, o princípio da primazia absoluta do Direito 
                                                           

137  STELZER, Joana. União Européia e Supranacionalidade – Desafio ou Realidade? Curitiba: Juruá, 2000, p. 97-113. 
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Comunitário sobre o Direito nacional assegura a autonomia da ordem jurídica 

comunitária, reconhecendo sua aplicação imediata e não-subordinação às leis 

constitucionais ou ordinárias dos Estados-membros. 

De acordo com a lição de Pereira,139 o sistema incluído nos Tratados não é, 

somente, fruto de uma criação jurídica. A coesão das normas que daí advêm permite o 

alcance de seus fins por meio do exclusivo uso de um Direito específico, novo e 

complexo, chamado Direito Comunitário. Esse Direito tem como característica marcante 

a sua inteira autonomia, aliada à respectiva aplicação uniforme em todos os Estados-

membros da União Européia. Ele não se confunde nem com o Direito Internacional nem 

com o Direito Interno dos Estados-participantes, sendo superior a esse último, já que, em 

caso de conflito entre as normas nacionais e as normas comunitárias, essas prevalecem. 

Ademais, parte significativa de suas normas é aplicada diretamente aos ordenamentos 

jurídicos nacionais. 

Desse princípio decorre, ainda de acordo com decisão do TJCE, que as normas 

comunitárias devem ser aplicadas imediatamente pelos juízes dos Estados-membros 

competentes, a fim de se conhecer sobre cada caso, não apenas pelos Tribunais ou Cortes 

Constitucionais. Com isso, sempre que houver conflito entre o direito comunitário e o 

direito interno, esse deverá ser considerado inaplicável ao caso sub judice.  

Essa lição jurisprudencial do TJCE, apesar das resistências esporádicas e de 

alguns sinais de rebelião, terminou por ser acolhida e respeitada por todos os Estados que 

compõem a União Européia, e o direito comunitário passou a ser aceito como 

hierarquicamente superior ao direito interno. 

Em acórdão de 15 de julho de 1960, o TJCE, na época chamado Tribunal das 

Comunidades, examinou, pela primeira vez, o princípio da primazia do direito 

comunitário sobre o direito interno, e concluiu que esse direito não poderia ser invalidado 

pelo direito interno, ainda que de nível constitucional, em vigor nesse ou naquele Estado-

membro.140_141 Em outro acórdão, ao julgar o caso Costa v. Enel, em 15 de julho de 1964, o 

TJCE proclamou que a autonomia do direito comunitário, em relação ao ordenamento 

                                                                                                                                                                                
138 BORCHARDT, Klaus-Dieter. O ABC Comunitário. Luxemburgo, Serviços das Publicações Oficiais das Comunidades 

Européias, 2000, p. 58-73. 
139 PEREIRA, António Pinto. O Tribunal de Justiça das Comunidades Européias. Lisboa: Rei dos Livros, 2000, p. 12. 
140 Processo n.º 36 a 38 e 40/59, caso Comptoirs de vente du Chardon de la Rhur, Col. 1960, p. 857. 
141 CAMPOS, João Mota de. Direito Comunitário. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, v. II, 1997, p. 328. 
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jurídico dos Estados-membros, resulta do fato de que a Comunidade Européia representa 

uma ordem jurídica própria, em favor da qual os Estados-membros limitaram os seus 

direitos soberanos, criando um corpo de direito aplicável a seus súditos e a si próprios. 

Contra essa limitação, não poderá prevalecer a invocação de disposições de direito 

interno, independente da natureza.142  

Buscando reafirmar sua orientação jurisprudencial, o TJCE voltou, em fevereiro 

de 1969, a reexaminar essa matéria e decidiu que o Tratado CEE instituiu uma ordem 

jurídica própria, integrada aos sistemas jurídicos dos Estados-membros e sobrepostos às 

suas jurisdições. Isso, porque seria contrário à natureza de um sistema admitir que os 

Estados-membros pudessem adotar e manter em vigor medidas que pudessem 

comprometer o efeito do Tratado. A força imperativa do Tratado e das respectivas ações 

não poderia variar de um Estado para outro em função de atos internos, sob pena de 

travar o funcionamento do sistema comunitário, pondo em perigo a realização dos fins do 

Tratado. Desse modo, os conflitos entre as regras comunitárias e as regras nacionais 

devem ser resolvidos por meio da aplicação do princípio da “primazia da regra 

comunitária.”143-144 

Um tema de fundamental importância relacionado com o princípio da primazia 

absoluta do Direito Comunitário sobre o Direito dos Estados-membros é aquele que 

pretende saber que normas comunitárias podem ser invocadas perante os tribunais ou 

juízes nacionais.  

A isso, Campos145 responde dizendo que elas são, acima de tudo, normas com 

capacidade de criar direitos ou de impor obrigações aos particulares; direitos e obrigações 

esses que os tribunais podem proteger ou impor, sempre que houver oposição de 

interesse (litígio) entre particulares (efeito direto horizontal) ou entre esses e o Estado 

(efeito direto vertical). São, também, normas invocadas pelos particulares com capacidade 

de criar, para si, direitos em relação aos Estados. Devem ser consideradas, ainda, 

quaisquer normas comunitárias que, apesar de não produzirem por si próprias qualquer 

efeito imediato (horizontal ou vertical) – já que não são criadores de direitos e obrigações 

– poderão, no entanto, ser invocadas pelas partes em juízo, para sustentar o princípio da 
                                                           

142 CAMPOS, João Mota de. Direito Comunitário. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, v. II, 1997, p. 322. 
143 Processo n.º 14/68, Col. p. 1 e segs. 
144 CAMPOS, João Mota de. Direito Comunitário. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, v. II, 1997, p. 331. 
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primazia do Direito Comunitário. A título de exemplo, é válido mencionar a diretiva 

comunitária que, em regra, não cria direitos ou obrigações, porém, nada impede que seja 

invocada perante os tribunais dos Estados-membros, para impugnar as medidas nacionais 

de aplicação desse ato comunitário. 

 
5.3 Princípio da Subsidiariedade 

 
Etimologicamente, a palavra subsidiariedade, que apresenta diferentes 

significados, tem sua origem no termo latino subsidium, derivado de subsidiarius; pode ser 

mais bem compreendida quando se refere à idéia de supletividade. Nessa condição, 

engloba dois outro significados: complementariedade e suplementariedade. Quando 

aplicada a regimes jurídicos distintos, não afasta a discussão que procura saber qual dos 

direito é o subsidiário.146  

O princípio da subsidiariedade, entretanto, é expressão recente. De acordo com 

Baracho,147 ele expressa uma idéia simples, na qual as sociedades são subsidiárias em 

relação à pessoa, enquanto que a esfera pública é subsidiária em relação à esfera privada. 

Subsiste, também, a noção de que não se deve transferir a uma sociedade maior aquilo 

que uma menor pode realizar, pois em se tratando de coletividade intermediária, o mais 

adequado é determinar a autonomia de sua natureza, a qual deva ser consentida.  

Complementando, Baracho148 afirma que há uma coerência entre o princípio da 

subsidiariedade e sua segurança e eficácia, sentido que se encontra no conceito de 

assistência, conforme etimologia do termo subsidium. Muitas vezes, o princípio da 

subsidiariedade é utilizado sem seu sentido secundário, restringindo seu significado a um 

caráter de generalidade. A aplicação desse princípio toma por base o fato de que as 

competências não exclusivas do Estado devem ser transferidas às coletividades. O 

princípio da subsidiariedade deve estar associado à preservação das individualidades de 

cada um, dentro dos vários agrupamentos sociais, porque estabelece uma conexão entre 

as pequenas unidades e as formas institucionais superiores, no que se refere à genuína 

                                                                                                                                                                                
145 Idem, p. 248. 
146 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio de subsidiariedade: conceito e evolução. Rio de Janeiro: Forense, 2000, 

p. 23-27. 
147 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Princípio de subsidiariedade: conceito e evolução. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 

52. 
148 Idem, p. 30-32. 
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auto-administração. Para Baracho, o federalismo, de fato, decorre da aplicação do 

princípio da subsidiariedade que é, sem dúvida, um dos fundamentos da União Européia. 

A correlação entre integração e autonomia, em face da dinâmica do federalismo, 

relaciona-se com o princípio da subsidiariedade, que pode assegurar paz e liberdade aos 

Estados que integram o processo de aproximação geral, com a manutenção das 

potencialidades individuais. 

O princípio da subsidiariedade representa uma ruptura com qualquer tipo de 

monopólio e uma projeção do princípio de participação, que se volta para uma idéia de 

democracia. Em que pese esse princípio receber melhor tratamento e desenvolvimento 

nos Estados federados, não pode ser considerado essencial ao federalismo. Visto desse 

ângulo, o princípio da subsidiariedade tem aplicação nos Estados unitários, regionais e 

federais. Nesses, quando admitido, encontra-se consagrado como princípio 

eminentemente descentralizador (e não centralizador), voltando-se, sobretudo, para a 

competência concorrente. 

O federalismo americano ignorou totalmente o princípio da subsidiariedade, ao 

definir a repartição de competências entre a União e os Estados-membros. Todavia, não 

se pode afirmar o mesmo com relação ao federalismo alemão. Isso, porque autores 

sustentam que a Constituição Fundamental alemã (artigos 30.º e 72.º) considera o 

princípio da subsidiariedade, quando estrutura a repartição de competência entre a 

federação (Bund) e os Estados federados (os Länder).  

Ao consagrar o princípio da subsidiariedade, o Tratado da União Européia (artigo 

2.º) reporta-se à cláusula geral sobre esse princípio, prevista no artigo 5.º do Tratado que 

instituiu a Comunidade Européia, o Tratado de Roma. Esse Tratado estabeleceu que os 

objetivos da União serão alcançados de acordo com as suas disposições, nas condições 

previstas e segundo o calendário nele previsto, respeitando o princípio da subsidiariedade. 

Por sua vez, o artigo 5.º, supracitado, consigna que nos domínios que não sejam 

os de suas atribuições exclusivas, a Comunidade intervém, apenas, de acordo com o 

princípio da subsidiariedade, na medida em que os objetivos da ação encarada não 

possam ser suficientemente realizadas pelos Estados-membros; nesse caso, devido à 

dimensão ou aos efeitos da ação prevista, podem ser melhor alcançados em nível 

comunitário.  
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Apesar de o artigo 5.º encontrar-se no Tratado de Roma, criado com o fim de 

regulamentar a atuação das Comunidades Européias, não há dúvidas de que esse 

dispositivo também é aplicável à União Européia, como cláusula geral sobre o princípio 

da subsidiariedade. Note-se, aqui, que esse princípio veio redefinir a relação entre a 

soberania dos Estados-membros e a atuação do poder político da União. De acordo com 

a maior ou menor margem de intervenção da União nos Estados-membros, a soberania 

do Estados será mais estreita e o poder político da União mais vasto e vice-versa.149  

O princípio da subsidiariedade, no âmbito da União Européia, é aquele que em 

certos casos autoriza a intervenção da União nos Estados-membros, impondo limitações 

à sua soberania, mas, preservando, porém, a identidade e as características específicas de 

cada Estado e de cada nação. Nesse sentido, Quadros150 defende que o princípio citado 

limita-se, no âmbito da integração européia, aos ideais de democracia de Estado de 

Direito, de participação e de descentralização. E é de acordo com esses aspectos que o 

princípio da subsidiariedade deve conduzir a uma nova mentalidade, embasada numa 

maior limitação da soberania dos Estados-membros, em função de uma União Européia 

cada vez mais sólida. O papel decisivo assumido pelo princípio da subsidiariedade no 

âmbito da UE é, inegavelmente, a democratização do seu processo decisório. 

No presente estudo, a aplicação da referida cláusula geral sobre o princípio da 

subsidiariedade da União Européia visa fragmentá-la em três partes: 1.ª) os domínios que 

não sejam os de suas atribuições exclusivas; 2.ª) a Comunidade intervém, apenas, de 

acordo com o princípio da subsidiariedade, se e na medida em que os objetivos da ação 

encarada não puderem ser suficientemente realizadas pelos Estados-membros; 3.ª) que 

possam, pois, devido à dimensão ou aos efeitos da ação prevista, ser melhor alcançados 

ao nível comunitário.  

Não se pode negar que o artigo 5.º do Tratado de Roma impõe restrições à 

aplicação do princípio da subsidiariedade à União Européia. Em sua primeira parte, esse 

princípio somente é aplicável à União Européia em relação às matérias que não sejam de 

sua competência exclusiva. Dessa forma, não é aplicado àquelas matérias em que a União 

já substituiu os Estados. Conclui-se daí, que as matérias não reservadas à União são 

                                                           
149 QUADROS, Fausto de O princípio da subsidiariedade no Direito Comunitário após o Tratado da União Européia. Coimbra: 

Almedina, 1995, p. 75. 
150 Idem, p. 72. 
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concorrentes entre ela e os Estados-membros. Nessa hipótese, os Estados-membros terão 

prioridade de iniciativa. Os autores contrários a esse entendimento alegam que diante da 

omissão dos Tratados comunitários, quanto à repartição de competências concorrentes, a 

União terá competência geral – Kompetenz-Kompetenz – sobre todas as matérias que não 

sejam de sua competência exclusiva.151  

A segunda parte do artigo 5.º do Tratado de Roma dispõe que o princípio da 

subsidiariedade, do modo como se encontra estabelecido, só deve ser aplicado nas 

hipóteses em que a União puder atuar melhor e com maior eficácia que os Estados-

membros, na busca dos objetivos em causa. Nesse ponto, a presunção de suficiência recai 

em benefício dos Estados-membros, cabendo à União provar a insuficiência deles, ao 

fundamentar a necessidade de sua intervenção. Assim, o princípio da subsidiariedade 

pode reforçar o poder político e a atuação interventiva da União sempre que se observar a 

inércia, a incapacidade ou a hipossuficiência dos Estados-membros. Essa intervenção, 

contudo, não será irreversível; cessará imediatamente, na medida em que os Estados-

membros demonstrarem que já podem, de forma suficiente e eficaz, realizar os objetivos 

em causa.152 

Nesse sentido, Campos153 observa que o princípio da subsidiariedade preconiza 

ser injusto e ilícito transferir a uma sociedade maior, o que pode ser feito, com eficácia, 

por uma sociedade menor. Esse princípio é, assim, um princípio de justiça, de liberdade, 

de pluralismo e de distribuição de competências, por meio do qual o Estado só deve 

assumir as atividades que não puderem ser desenvolvidas pela iniciativa privada e certos 

grupos, hipótese em que ele, o Estado, deverá auxiliá-la e estimulá-la. 

A terceira e última parte do artigo 5.º do Tratado de Roma defende a aplicação 

do princípio da subsidiariedade, nas hipóteses em que a atuação da União for mais 

oportuna e capaz, no sentido de alcançar os objetivos comunitários, diante da dimensão e 

dos efeitos da ação em questão.154  

                                                           
151 Idem, p. 37-41.  
152 Idem, p. 42-45. 

153 CAMPOS, German J. Bidart. Apud, BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio de subsidiariedade: conceito e 
evolução. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 47-48. 

154 QUADROS, Fausto de. O princípio da subsidiariedade no Direito Comunitário após o Tratado da União Européia. 
Coimbra: Almedina, 1995, p. 45-47 



 

 67

É certo que num primeiro momento, poder-se-ia sustentar que o princípio da 

subsidiariedade visa limitar os poderes da União Européia. Contudo, em sentido oposto, 

esse princípio, que é genuinamente federal, tem como finalidade, em harmonia com o 

Tratado da União Européia, delimitar as atribuições ou competências da União e dos 

Estados-membros.  

Na ótica desse quadro geral, a conformação da origem e evolução histórica da 

União Européia e de sua natureza jurídica requer um estudo teórico-conceitual das formas 

de Estado, dada a sua importância. 

 

6. FORMAS DE ESTADO 

 

Os conceitos de formas de Estado procuram demonstrar a estrutura interna de 

seu poder e de seu ordenamento jurídico-constitucional. Três são os critérios 

normalmente empregados na identificação das formas de Estado: 1) se há, num Estado, 

um único poder político ou vários conjuntos de autoridades e instituições de governo; 2) 

se há uma única Constituição ou a integração de várias ou vários ordenamentos jurídico-

constitucionais, 3) se há um único centro de decisão política ou uma multiplicidade de 

centros.155 Por meio deles, torna-se possível traçar a distinção entre Estado simples ou 

unitário e Estado composto ou complexo.  

No Estado simples ou unitário,156 o poder político é concentrado em uma única 

sede, sendo o órgão central responsável pela decisão que autoriza qualquer grau de 

descentralização. Por isso, entre os Estados unitários, alguns são centralizados e outros 

são descentralizados; esses são chamados de regionais. Enquanto no primeiro grupo estão 

os Estados que têm uma única esfera de poder político, no segundo encontram-se aqueles 

que, apesar de se submeterem à vontade política do poder central, admitem algum grau de 

descentralização ou devolução de poderes. Tal descentralização pode ser apenas 

administrativa, a mais comum, ou administrativa e política.157 A primeira aplica-se à 

administração jurídica; na segunda, o Estado confere a algumas entidades territoriais 

                                                           
155 SILVA, Maria Manuela Magalhães e ALVES, Dora Resende. Noções de Direito Constitucional e Ciência Política. Lisboa: 

Rei dos Livros, 2000, p. 339. 
156 O Brasil (na época do Império), a Itália, a França e Portugal são exemplos de Estados unitários. 
157 A descentralização, todavia, não se confunde com a desconcentração, com a qual se transferem poderes 

administrativos — decisórios — de órgãos superiores para órgãos de hierarquia inferior pertencentes à mesma 
pessoa de direito público. 
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autonomia político-administrativa, atribuindo-lhes, com isso, faculdades legislativas e de 

governo (função política). Podem legislar e dispor de órgãos de governo próprio. 

Com relação ao Estado composto ou complexo, ele pode ser definido como 

aquele formado por mais de um Estado. Em sua estrutura, encontram-se diversos poderes 

políticos e ordenamentos constitucionais que se submetem a um poder superior: o do 

Estado federal.158  

Para Menezes,159 os Estados compostos, em razão de serem uniões de Estados 

por motivos diversos, se apresentam de forma diferente, complexa, distinta do Estado 

unitário. Salienta, ainda, que a principal diferença consiste no fato de o Estado composto 

ser um Estado formado de outros Estados, isto é, um verdadeiro Estado de Estados, com 

duas ou mais fontes de elaboração do Direito e igual número de esferas para a sua 

validade. 

Pinho160 esclarece que há diversas espécies de Estado composto ou complexo; 

elas podem ser assim caracterizadas: primeiro, como uma união pessoal entre dois ou 

mais Estados, sob o governo de um mesmo rei, ou seja, nos casos de casamento ou 

sucessão, o monarca receberá a coroa de cada Estado componente da União. Como 

exemplo, pode-se citar: Espanha e Portugal, no período de 1580 a 1640; segundo, é a uma 

união real de dois ou mais Estados, sob governo de um só rei, mas resguardando a 

própria organização interna; por exemplo: Reino Unido de Portugal, Brasil e Algares, de 

1815 a 1822; terceiro, é uma união permanente e contratual entre Estados, com o objetivo 

de defesa externa, paz interna e outros, sendo essa chamada de confederação. Nela, os 

Estados conservam a soberania, com a possibilidade de se desligarem da União. O 

exemplo mais recente de confederação é a Comunidade dos Estados Independentes 

(CEI), oriunda da dissolução da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS); quarto, é a união de dois ou mais Estados para a formação de um novo. Aqui, as 

unidades mantêm sua autonomia política, sendo que a soberania é transferida para o 

Estado federal, que é a federação, tendo por base uma Constituição que não permite a 

secessão. Exemplos: Estados Unidos, Brasil, Argentina e México.  

                                                           
158 SILVA, Maria Manuela Magalhães e ALVES, Dora Resende. Noções de Direito Constitucional e Ciência Política. Lisboa: 

Rei dos Livros, 2000, p. 344. 
159 MENEZES, Anderson de. Teoria Geral do Estado. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 187. 
160 PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria Geral da Constituição e Direitos Fundamentais. 2.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001, 

p. 3-4. 
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Note-se que duas são as principais formas de Estado composto ou complexo: 

federação e confederação. Nesse sentido, Lebem161 esclarece que, por enquanto, não 

existem conceitos desenvolvidos pela Teoria Geral do Estado, nem pelo Direito 

Internacional, em relação a alternativas à clássica dicotomia confederação/federação, 

sendo que essa é equiparada a Estado federal.  

Ademais, a passagem de uma entidade de natureza confederal para uma fase de 

ulterior aprofundamento federal das relações político-institucionais, entre os seus 

Estados-membros, poderia determinar a formação de um novo Estado federal. Isso, tanto 

no plano das relações internacionais, no qual se possa verificar a substituição da federação 

aos Estados-membros com sujeito de Direito Internacional, quanto no plano das relações 

puramente internas, no qual a fronteira decisiva entre os dois conceitos está situada na 

possibilidade de se operarem alterações no pacto. Essas alterações seriam fundadas em 

um procedimento interno de tipo constitucional, cujos requisitos de aprovação não exijam 

o acordo de todos os Estados mas, apenas, uma particular modalidade de decisão 

majoritária. Salienta, ainda, que no reconhecimento de qualquer eventualidade, os 

Estados-membros poderão abandonar a entidade federal. 

À vista do que se configurou histórica e evolutivamente em relação à União 

Européia, serão consideradas a federação ou a confederação como uma das prováveis 

formas de Estado a ser adotada pela União Européia. 

 

6.1 Federação: Noções Gerais 

 

A palavra federação vem do latim foedus, foederis e significa “pacto, interação ou 

liame.” Como forma de Estado, ganhou relevo com a Constituição americana de 1787, 

com a finalidade de designar as unidades integrantes e delimitadas por um centro de 

poder soberano. São múltiplas as formas de se designar os entes federativos: Estados 

federados, Estados-membros, Estados,162-163 Länder (Alemanha), Cantões (Suíça) e 

Províncias (Canadá e Argentina).  

                                                           
161 LEBEM, apud SOARES, António Goucha. Federalismo e União Europeia. Política Internacional. Lisboa: CIDEC, 

n.º 22, v. 3, p. 80-81, outono/inverno 2000. 
162 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 448. 
163 Designação utilizada nos EUA desde 1787, no Brasil desde 1889 e na Índia. TAVARES, José. Estudos jurídico-

políticos: federalismo e União Europeia, eleições, partidos políticos e cidadãos eleitores. Lisboa: UAL, 1996, p. 41.  
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O Estado federal, que permaneceu desconhecido na Antigüidade e na Idade 

Média, é um fenômeno moderno, nascido no século XVIII, com a Constituição dos 

Estados Unidos da América de 1787. Com a Declaração de Independência, assinada em 

conjunto pelas 13 colônias164 britânicas da América, em 1776, cada uma dessas colônias se 

transformou em um Estado novo, livre, soberano e independente.165  

Em 1781, buscando preservar sua independência, essas colônias, já na condição 

Estados soberanos, celebraram um tratado que ficou conhecido como Artigos da 

Confederação e, com isso, adotaram a confederação como forma de Estado. O artigo 2.º 

dos Artigos da Confederação dispunha que “cada Estado reterá sua soberania, liberdade e 

independência, e cada poder, jurisdição e direitos, que não sejam delegados expressamente 

por esta confederação para os Estados Unidos, reunidos em Congresso.” A experiência, 

contudo, pôde indicar que os laços criados com a confederação eram frágeis e pouco 

eficazes. Dessa forma, para revisar os Artigos da Confederação, buscando superar suas 

falhas e defeitos, os Estados-membros, representados por 55 delegados, reuniram-se em 

Convenção na Cidade de Filadélfia, em maio de 1787. Durante a Convenção, os Estados-

membros, em grupos diferentes, defenderam uma modesta alteração do Tratado comum e 

uma revisão radical, com perda de sua independência e soberania, a fim de se adotar a 

forma federativa de Estado. Os integrantes do primeiro grupo diziam, ainda, que seus 

delegados não haviam recebido incumbência para alterar a forma de Estado, mas tão-

somente para fazer uma modesta revisão do Tratado já existente. Além disso, o Estado 

federal era excessivamente centralizador, uma vez que submetia todos a um governo 

central. Para viabilizar a opção federativa, os adeptos do segundo grupo sugeriram – o 

que foi aceito – que a vigência da Constituição estivesse condicionada à ratificação por 

pelo menos, nove, dos trezes membros da confederação.166  

No outro grupo, encontravam-se três fervorosos defensores do federalismo, que 

queriam um governo central mais forte do que o previsto nas Cláusulas da Confederação. 

Utilizando-se do pseudônimo coletivo Publius, para não serem perseguidos e não 

                                                           
164 As 13 colônias eram as seguintes: Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New 

Jersey,  New York, North Carolina, Pennsylvannia,  Rhode Island, South Carolina e Virginia.   
165 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 23.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 256-257. 
166 Idem, ibidem. 
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contrariarem os Estados que representavam,167 esses homens publicaram, na imprensa de 

Nova Iorque, diversos artigos, no período de 27 de outubro de 1787 a 4 de abril de 1788. 

Esses artigos posteriormente transformaram-se na obra O federalista, que explicava, ao 

povo americano, a nova Constituição, para obter o apoio necessário à ratificação que 

deveria ser feita pelo respectivo Estado. Apesar das dificuldades, os objetivos federalistas 

foram alcançados.168 

Com o início da federação americana, os Estados Unidos passaram a alargar seus 

domínios territoriais, conquistando terras que se transformaram em Estados-federados e 

territórios. Não obstante isso, no século XIX, devido a uma forte resistência contra a 

escravatura por parte de alguns Estados da federação americana,169 outros Estados-

membros, marcados pelo emprego da mão-de-obra escrava,170  resolveram afastar-se da 

federação americana. Pretendiam, na verdade, exercer o direito de secessão o qual é 

vedado na federação. Assim, no dia 9 de fevereiro de 1860, esses Estados formaram os 

Estados Confederados da América (Confederate States of America) e visavam expulsar as 

tropas da União de seus domínios. Em 12 de abril de 1860, as tropas dos Estados 

Confederados da América atacaram o forte Sumter em Charlestou na Carolina do Sul, dando 

início à conhecida Guerra de Secessão americana, na qual 620 mil alistados morreram em 

batalha, 1 milhão e 240 mil pessoas morreram de doenças decorrentes da guerra e 50 mil 

soldados voltaram mutilados para suas casas. Na época, a população americana era de 31 

milhões, sendo que 22 milhões habitavam nos Estados-membros da União e 9 milhões, 

nos Estados Confederados. Em 18 de abril de 1865, o Gen. Robert E. Lee rendeu-se às 

tropas da União e a Guerra de Secessão chegou ao fim. Todavia, somente no mês de maio 

do mesmo ano foi que as tropas remanescentes da Confederação se renderam. Com os 

danos causados pela guerra, os Estados Confederados levaram mais de 20 anos para se 

recuperar. Ressalte-se, nesse sentido, que apesar de ser o maior idealizador da política 

americana para o fim da escravatura, o Presidente Abraham Lincoln não presenciou a 
                                                           

167 Alexander Hamilton era delegado do Estado de Nova Iorque e James Madison do Estado da Virgínia. Somente 
John Jay não era delegado de qualquer Estado. 

168 HAMILTON, Alexander, MADISON, James e JAY, John. O Federalista. Trad. Heitor Almeida Herrera. Brasília: 
UnB, 1984, p. 11-20.  

169 Os Estados americanos contrários à escravatura eram os seguintes: California, Connecticut, Delaware, Illinois, 
Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nevada, 
New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvannia, Rhode Island, Vermont, West Virginia 
e Wisconsin.  
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vitória da União e a abolição da escravatura, já que foi assassinado no dia 15 de abril de 

1865.171   

Atento às diretrizes definidas no modelo americano de federação, Gropalli172 

afirma que o Estado federal possui um território, uma população e uma soberania. O 

território federal é a soma dos territórios dos Estados-membros, e a população submete-

se a duas ordens jurídicas: uma emanada de cada Estado-membro e outra, do Estado-

federal. Com isso, os cidadãos de cada Estado-membro são também cidadãos do Estado 

central ou federal e têm direitos e deveres frente a um e outro. Finalmente, a soberania se 

exterioriza no âmbito do Direito Interno e do Direito Internacional com pleno poder 

legislativo, jurisdicional e político-administrativo. 

A federação possui vida própria, governo próprio, própria autoridade e se 

organiza por si mesma; próprias são as suas funções e os órgãos que as desempenham, 

não tendo dependência nenhuma, no que tange ao poder dos Estados federados. Em 

contrapartida, os Estados, unidos pelos laços da federação, conservam a plena capacidade 

jurídica e política.173 

Algumas características são essenciais ao federalismo:174 a preservação da 

diversidade histórica e da individualidade; a facilidade de proteção das minorias; a 

aplicação do princípio da subsidiariedade; a representação de um meio de proteção da 

liberdade; o encorajamento e o reforço da democracia, além de fortalecimento da 

participação democrática e a eficiência como uma de suas razões justificadoras. 

Do ponto de vista jurídico, não é fácil distinguir federação de Estado federal, 

maxime porque na literatura jurídica, esses conceitos são equivalentes. De acordo com a 

lição de Soares,175 uma federação de Estados tem atribuições exclusivas ou quase 

exclusivas, tanto no plano das relações internacionais e controle das forças armadas, 

quanto na organização da defesa.  

                                                                                                                                                                                
170 Os Estados americanos, à época favoráveis à escravatura, eram os seguintes: Alabama, Arkansas, Florida, Geórgia, 

Louisiana, Mississippi, Norte Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas e Virginia 
171 The History Place – The U.S. Civil War 1861-1865. Disponível em: 

<http:/www.historyplace.com/civilwar/index/html>. Acesso em: 11 agosto 2001. 
172 GROPALLI, Alessandro. Doutrina do Estado. São Paulo: Saraiva, 1953, p. 276. 
173 LIMA, apud MENEZES, Anderson de. Teoria Geral do Estado. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 191. 
174 BARACHO, José Alfredo de Oliveria. O princípio de subsidiariedade: conceito e evolução. Rio de Janeiro: Forense, 2000, 

p. 44. 
175 SOARES, António Goucha. Federalismo e União Europeia. Política Internacional. Lisboa: CIDEC, n.º 22, v. 3, p. 

80, outono/inverno 2000. 
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Fernandes176 define a federação como um estado soberano com iguais 

prerrogativas de natureza externa e interna. Tem origem na decisão de união por 

determinado número de coletividades territoriais organizadas politicamente, que aceitam a 

transferência de sua soberania para órgãos soberanos externos. Com isso, facultam-lhes 

decidir sobre assunto de ordem interna, tornando-se membros de um Estado federal. 

Os Estados-membros não são considerados integrantes plenos da sociedade 

internacional, nem sujeitos de Direito Internacional. Por conta disso, também não são 

tidos como soberanos sob a ótica do Direito Internacional. Assim, a federação assume os 

direitos e deveres internacionais dos Estados componentes, o que significa um 

reconhecimento externo como sujeito de Direito Internacional e, portanto, como Estado 

federal. 

Nesse sentido, Soares177 entende que as federações são tidas como uniões de 

Estados que se propõem a desfrutar de aspectos essenciais comuns, na dimensão externa 

do conceito de soberania, como, por exemplo, as relações de políticas internacionais, a 

manutenção da paz, a organização da defesa e o controle das forças armadas.  

De acordo com Crespo,178 sendo soberana, a federação goza de prerrogativas de 

ordem externa e interna, e que se constitui a partir de determinado número de coletividades 

territoriais, politicamente organizadas, mediante a adoção de uma Constituição comum. 

Assim, transferindo para os órgãos da federação as suas prerrogativas soberanas de ordem 

externa, tem-se o reconhecimento de sua competência para decidir sobre alguns domínios de 

ordem interna, com a finalidade de se tornarem membros de um Estado federal. 

Dessa forma, o Estado federal absorve os privilégios externos dos Estados-

membros, que por sua vez perdem sua personalidade jurídica internacional. É o Estado 

federal que usufrui o direito de celebrar tratados, acordos, convenções internacionais, 

estabelecer relações diplomáticas, como, também, possui o direito de reclamação 

internacional. 

Como união permanente baseada na livre estipulação, a federação está a serviço 

de um fim comum e à mercê da mudança da política dos Estados-membros, em uma 

atenção comum. Para tanto, a federação engloba os membros que a integram em sua 
                                                           

176 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra, t. III, 1998, p. 287. 
177 SOARES, António Goucha. Federalismo e União Européia. Política Internacional. Lisboa: CIDEC, n.º 22, v. 3, p. 
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existência total como unidades políticas, não de modo passageiro, mas sim de forma 

durável; as unidades se submetem não só à Constituição Estadual, como também à 

Constituição Federal. Por sua vez, a federação as define frente ao exterior, garantindo 

também sua existência política dentro da nova comunidade criada, o que exige 

interferência nos assuntos dos Estados integrantes. O direito bélico somente pode ser 

exercido pela união federal e não pelos Estados-membros.179 

No Estado federal, cabe à União Federal – com exclusão dos Estados-membros 

– representar o Estado federal nos atos de celebração de tratados, convenções e nos atos 

que repercutam nas relações supra-estatais. O conceito de federação, porém, não impõe, 

por si só, a integração de todos os interesses dos Estados-membros ou de todas as suas 

atividades.180 Para Silva e Alves,181 a federação, como reunião permanente de vários 

Estados que isoladamente não gozam de personalidade jurídica internacional, é um 

Estado composto, porque possui vários poderes políticos. Como um poder soberano, 

está voltado para o Estado federal, os vários poderes dependentes se voltam para os 

Estados federados. 

Porém, Burdeau182 sustenta que o federalismo se realiza pelo jogo entre dois 

princípios que lhe são essenciais, quais sejam: a participação dos Estados-membros na 

formação das decisões federais e a autonomia dos Estados-partes, no que concerne a suas 

organizações interiores e à regulamentação de assuntos privativos. 

Kelsen183 lembra que, dentro da escala de descentralização, o Estado federal 

apresenta-se entre a união internacional de Estados e o Estado unitário. Sua ordem 

jurídica é composta de normas centrais válidas e de normas locais válidas, apenas, para 

porções desse território, ou seja, para os Estados-membros. As normas centrais e locais 

são criadas pelo legislativo; conseqüentemente, a competência do estado federal está 

subdividida entre as autoridades central e local. 

                                                                                                                                                                                
178 CRESPO, Aurélio. O federalismo, um modelo para a Europa? Lisboa: Cosmos, 1998, p. 55. 
179 SERRANO, Nicolás Pérez. Tratado de Derecho Político. 2 ed. Madrid: Civitas, 1997, p. 236. Tradução livre. 
180 QUADROS, Fausto de. Apud TAVARES, José. Estudos jurídico-políticos: federalismo e União Européia, eleições, partidos 

políticos e cidadãos eleitores. Lisboa: UAL, 1996.  
181 SILVA, Maria Manuela Magalhães e ALVES, Dora Resende. Noções de Direito Constitucional e Ciência Política. Lisboa: 

Rei dos Livros, 2000, p. 344. 
182 BURDEAU, Georges. Traité du science politique. Paris: Librairie Générale du Droit et Jurisprudence, 1949, p. 339-

451. 
183 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3 ed. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 

2000, p. 451-452. 
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Cabe salientar que a federação é resultante de uma Constituição Federal que rege 

a estrutura, a competência e as relações existentes entre os Estados-membros. Por outro 

lado, a Constituição Federal especifica que matérias serão exclusivas da federação e quais 

permanecerão reservadas aos Estados-partes, através de suas próprias Constituições, 

sendo clara a observância à lei fundamental. 

Para Miranda,184 os mecanismos de funcionamento da federação repousam na 

sobreposição dos Estados federados, porque um poder novo e distinto, o poder federal, 

surge acima dos poderes políticos dos Estados nela integrantes. Ele argumenta que, numa 

estrutura de sobreposição dos Estados federados, cada cidadão fica simultaneamente 

sujeito a duas Constituições – a federal e a do Estado federado ao qual pertence – sendo, 

inclusive, destinatário de atos provenientes dos dois aparelhos de órgãos legislativos, 

governativos, administrativos e jurisdicionais. Já numa estrutura de participação, o poder 

político central surge como resultante da agregação dos poderes políticos locais, 

independente do modo de formação. 

Baracho185 entende que a Constituição é que fornece os princípios e a organização 

das estruturas da federação. Por isso, ela e os órgãos federativos vão subsidiar os atos 

fundamentais à criação de um Estado federal. Tem-se, então, uma forma de estado 

composto que possibilita o controle do processo político, incentivando, paralelamente, a 

permanência, integração e sucessão das gerações. Dessa forma, a Constituição consolida e 

estimula a permanência das garantias constitucionais e dos princípios federativos do 

processo político de governo. Os mecanismos da separação horizontal e vertical de 

poderes propiciam, no Estado federal, decisões ou técnicas de atuação que permitem um 

processo mais transparente, mais balanceado e mais controlável. 

No federalismo descentralizado, procura-se dosar o poder, administrar as 

diferenças regionais e contribuir para o exercício da democracia, numa forma de freios e 

contrapesos (checks and balances). Nessa, o jogo de forças se desenvolve entre as ordens 

central e parcial, e entre elas mesmas. Enquanto na descentralização política, os entes 
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federativos têm capacidade de criar normas e executá-las, na descentralização 

administrativa os centros menores apenas executam as decisões do centro do poder.186 

Martins187 argumenta que em qualquer Estado federal, a Constituição delimita as 

atribuições da União e dos Estados-membros, prevendo as matérias reservadas a cada um 

e também as matérias concorrentes. 

Dessa forma, a existência de um Estado federal depende da distribuição ou 

repartição constitucional de competências – descentralização política – e da participação 

da vontade dos centros parciais na vontade do centro principal. Depende, também, de 

autoconstituição, o que, por exemplo, no modelo brasileiro, é representada pelas 

Constituições Estaduais e leis orgânicas municipais.  

Nas federações, coexistem duas câmaras: a dos representantes do povo e a dos 

representantes das unidades federadas, sendo que a primeira tem sua representação 

vinculada ao critério populacional, ou seja, aos eleitores. 

Nesse regime bicameral, obtém-se a influência dos centros parciais na vontade do 

centro principal, através da participação de representantes daqueles no Senado Federal 

(Câmara Alta). Por outro lado, para se manter a federação é preciso que subsistam a 

rigidez constitucional, as cláusulas pétreas protecionistas e a existência de controle de 

constitucionalidade. 

Do ponto de vista da estrutura, Figueiredo,188 Schmitter189 e Temer190 observam 

que o Estado federal possui elementos mínimos – como a existência de órgãos de 

controle –, com a finalidade de solucionar conflitos entre órgão e Estado federal. Essa 

atribuição é de competência de um órgão – de cúpula do Poder Judiciário, por exemplo. 

Salientam, também, que o Estado federal é soberano, sendo que os Estados-membros 

possuem autonomia. Essa, por sua vez, é conferida pela Constituição Federal e se refere 

às capacidades política, administrativa e financeira dos Estados-membros. Por outro lado, 
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Kelsen191 salienta que a federação possui, ordinariamente, direitos consideráveis na área 

econômica, como também no que diz respeito a assuntos monetários e à alfândega. 

Ademais, demonstra que o Estado federal tem o hábito de constituir alfândega e unidade 

monetárias únicas, já que é importante para essa forma de Estado ter o direito de lançar e 

coletar impostos para custear as suas despesas com a legislação, o judiciário e a 

administração. 

Ferreira192 explica que o Estado federal é uma organização, e sua base é a 

repartição de competências entre o governo nacional e os governos estaduais, cuja 

supremacia cabe à União; aos Estados-membros é concedida uma autonomia 

constitucional perante a União. 

No que se refere àquela escala de descentralização de que fala Kelsen, já citado, 

na federação três são os mais importantes métodos de repartição ou distribuição: no 

primeiro, que é o menos utilizado, as atribuições e competências da União e dos Estados-

membros devem ser descritas taxativamente; no segundo, apenas a enumeração das 

atribuições e dos poderes dos Estados-membros deve ser taxativa; no terceiro, deve-se 

enumerar as atribuições e competências da União, ficando as demais na esfera dos 

Estados-membros ou na esfera da competência concorrente. Esse terceiro método é o 

adotado pela maioria dos Estados federados, entre eles o Brasil, Alemanha, EUA, Suíça, 

Áustria e na Federação da Rússia.193 

Já no tocante à competência concorrente, ela se justifica em três hipóteses: na 

primeira, condicionam-se as decisões dos Estados-membros a uma autorização do órgão 

central; na segunda, diante da mesma matéria, cabe ao órgão central editar as normas 

gerais; na terceira, há a hipótese em que, tanto os Estados-membros como o órgão 

central, facultativamente, poderem legislar sobre determinadas matérias.194 Em matéria de 

divisão de atribuições – ou competência –, ganha relevo o princípio da especialidade, no 

qual as atribuições não reservadas ao órgão central cabem aos Estados federados.195 
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Nesse sentido, a experiência vivida por vários países, como Estados Unidos, 

Alemanha, Suíça, inclusive o Brasil, mostra que o federalismo comporta várias fases, de 

maior ou menor intensidade, não se pretendendo dar, àquela forma de Estado, um valor 

absoluto.196 

Finalmente, Zimmermann197 resume que pelo aspecto democrático, o federalismo 

pode ser descentralizador com a finalidade de aproximar os indivíduos com poder 

político, garantindo, aos entes federativos descentrais, a autonomia política. Por isso, os 

níveis autônomos da federação podem dispor livremente de poderes legislativos próprios, 

de organizações jurisdicionais adaptadas às respectivas comunidades e, por fim, de órgãos 

administrativos independentes. 

Em face disso, Borzel198 acredita que a arquitetura institucional da futura 

federação européia irá privilegiar mecanismos de representação territorial, para assegurar 

que governos dos Estados tenham um controle razoável sobre a adoção de certos atos 

normativos em áreas tradicionalmente reguladas pelas autoridades nacionais. 

Os princípios que embasam uma federação, por serem amplos, dão lugar ao 

desenvolvimento de modelos diferentes da forma de Estado em foco. 

 

6.1.1 Modelos de Federação 

 

O Estado federal, na perspectiva de movimento das forças, pode ser classificado 

em centrípeto e centrífugo. 

Robert e Magalhães199 afirmam que o federalismo centrípeto é aquele que se dirige 

para o centro e, historicamente, quase sempre é precedido por uma confederação de 

Estados. Nessa hipótese, os Estados renunciam à soberania, que é transferida para um 

órgão central, e passam a ter autonomia. Os Estados Unidos são um exemplo de 

federalismo centrípeto. Inicialmente, formaram uma confederação (1777) e depois 

optaram pela forma federativa de Estado (1787). Esse modelo de federalismo é o mais 
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descentralizado. Isso, porque os Estados-membros, antes soberanos, no momento da 

elaboração da primeira Constituição Federal, não cedem uma grande parcela de 

competência à União. Com o passar do tempo, e de acordo com a experiência, essa 

parcela de competência vai sendo gradativamente transferida, o que provoca um 

fortalecimento cada vez maior da União (órgão central). 

No federalismo centrífugo, ocorre exatamente o contrário: dá-se uma ruptura e 

um afastamento do centro; uma espécie de desagregação. O Brasil é um exemplo de 

federalismo centrífugo, uma vez que surgiu de um Estado Unitário, estabelecido com a 

Constituição de 1824. Isso justifica o fato de ele ainda ser um dos estados federais mais 

centralizados do mundo, no qual a maioria das competências é destinada à União. Note-

se que desde a elaboração da primeira Constituição Federal brasileira, de 1891, o número 

de competências destinadas à União tem sido cada vez maior, principalmente nas 

Constituições de 1937, 1967 e 1988. Em conseqüência, os Estados-membros estão cada 

vez mais enfraquecidos. 

 

6.1.2 Modelos de Federalismo: Simétrico e Assimétrico 

 

Também no que tange às linhas normativas, o federalismo não se apresenta sob 

modelo único. A ruptura nas linhas que definem o federalismo simétrico pode gerar 

formas anômalas de federalismo, ingressando na figura do federalismo assimétrico,200 

tendo-se, assim, dois modelos: o federalismo simétrico – do tipo americano – e o 

assimétrico.201  

Horta202 os caracteriza aduzindo que, se confrontado com o simétrico, o 

federalismo assimétrico permanece como uma forma anômala, porque não se limita à 

manifestação do fenômeno fático. Em contraste com os fundamentos normativos do 

federalismo simétrico, pressupõe a existência de regra no ordenamento jurídico federal e a 

criação normativa. No que diz respeito às normas assimétricas, embora sejam de 

incidência parcial, podem modificar profundamente a estrutura do federalismo simétrico. 
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Com isso, Ramos203 adverte que se deve considerar os graus tanto de simetria 

quanto de assimetria referentes a cada país, bem como suas influências no poder 

governamental. É igualmente importante observar a busca do equilíbrio entre as unidades 

mais fortes e as mais fracas, tanto na acepção econômico-financeira quanto na 

participação do corpo federal periférico ou não, com mais ou menos poder, na população 

e no território. 

No esquema normativo que compõe a estrutura do federalismo simétrico, está 

incluída a existência de um ordenamento jurídico central, sede das normas centrais do 

Estado-federal, bem como de disposições jurídicas parciais que são responsáveis pelas 

normas federais da União e pela localização dos Estados-membros, organizados e 

comandados pela Constituição Federal. 

As particularidades extraídas da elaboração constitucional e as experiências 

sucessivas do respectivo processo autorizaram a concepção de um tipo concreto de 

federalismo simétrico, decorrente de sua introdução na respectiva Constituição Federal. 

Nela, os instrumentos, órgãos e técnicas servirão para configurar o federalismo simétrico, 

como um tipo representativo de organização federal que não leva o federalismo a um tipo 

exclusivo e sim a um modelo constitucional unitário.  

Entretanto, ao contrário do que normalmente ocorre com o federalismo 

assimétrico, o modelo simétrico admite uma sistematização rigorosa e apresenta aspectos 

dominantes. É uma estrutura normativa, distribuída em planos distintos, mas que 

identifica a concepção federal e assinala sua autonomia no conjunto das formas políticas. 

A simetria federal envolve a existência de um ordenamento jurídico central que, 

organizado e comandado por uma Constituição Federal, tem a finalidade de Constituição 

total, sendo essa a fonte da repartição de competências, que alimenta o funcionamento do 

ordenamento central e parcial. Todavia, ambos apresentam elementos comuns, como: a 

Constituição Federal, a autonomia dos Estados, o bicameralismo e a repartição de 

competências. Entre os elementos que os diferenciam, podem-se enumerar: a técnica de 

organização constitucional, a estrutura normativa e os instrumentos de funcionamento.  

Em relação a esses modelos, alguns exemplos podem ser citados. Países como a 

Áustria, Índia, Canadá, Bélgica, Suíça, México, Alemanha e Argentina adotam o 

federalismo assimétrico como forma de Estado. As Constituições da Suíça, de 1874, e do 
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México, de 1917, conferiram soberania aos Cantões (artigos 1.º, 3.º e 5.º) e aos Estados 

(artigo 40), respectivamente. Nesses casos, Aubert e Burgoa204 dizem que enquanto a 

soberania mencionada na Constituição da Suíça é uma concessão verbal feita à 

suscetibilidade dos Cantões, na Constituição mexicana deve-se identificá-la à uma ficção 

jurídico-política, que traduz uma inexatidão manifesta do texto. Já no caso da Argentina, a 

Constituição, com a redação resultante da reforma de 1994 (artigo 124), confere às 

Províncias a possibilidade de celebrarem acordos internacionais diretamente com outro 

país. Isso, se os acordos não forem incompatíveis com a política exterior da Argentina e 

não afetarem seu crédito público e as faculdades delegadas ao governo federal.  

A Constituição brasileira de 1988 também adota o federalismo assimétrico como 

forma de Estado (CF, artigo 18, caput). Nesse modelo, chamado doutrinariamente de 

multifacetado e polidimensional,205 evidencia-se a participação não só da União e dos 

Estados-membros – federação tradicional, bilateral –, mas também a do Distrito Federal e 

dos Municípios, apesar de esses não terem representação no Senado Federal, nem Poder 

Judiciário, nem Ministério Público próprios. Por conta disso, não podem, em regra, ser 

alvos de intervenção federal (CF, artigo 35, in fine). Outra inovação do federalismo 

assimétrico introduzida na Constituição brasileira de 1988 foi a exclusão do território 

federal206 do rol dos entes federativos, passando a considerá-lo, apenas, como autarquia 

territorial ou descentralizações administrativas da União (CF, artigo 18, § 2.º).207-208 

Horta209 salienta que o federalismo assimétrico evidencia a vitalidade do 

federalismo, já que as formas da sua organização variam no tempo e no espaço. 

O federalismo assimétrico é uma ruptura das linhas definidoras do federalismo 

simétrico, que são deformações no estilo e nas regras federais em razão do 

funcionamento do sistema federal. Assim, o federalismo assimétrico pode ser considerado 

como um fenômeno fático, em conseqüência das alterações dos institutos federais e em 
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atos normativos, mediante a criação de soluções autônomas oferecidas pela norma 

jurídica.210 

 

6.1.3 A Intervenção Federal e o Federalismo de Equilíbrio 

 

O poder conferido aos entes federativos não pode exorbitar os limites 

previamente estabelecidos pelo Constituinte. A autonomia dos Estados-membros não 

poderá, assim, ser convertida em arbítrio ou em auto-suficiência descomensurada. Com a 

finalidade de proteger e preservar a estrutura federativa contra atos de abuso e de 

prepotência, criou-se a intervenção, como medida excepcional que, por ser de índole 

traumática, somente é admitida em casos taxativos e extremos. 

Tratando-se de uma exceção ao princípio federativo, a intervenção torna-se uma 

medida política, sempre temporária, que exige assento constitucional, tipificação fechada e 

interpretação literal. Sua origem está na aprovação da Lei Hamilton, de 1791, pelo 

Congresso dos Estados Unidos, que criou um imposto sobre o whisky. O fato gerou 

revoltas e motins nas unidades federadas que tinham, nessa bebida, sua principal fonte de 

renda. Com isso, o Congresso americano aprovou uma lei permitindo ao presidente, 

apoiado pelo governo central, convocar milícias diante do caos que havia se instaurado. A 

partir daí, o instituto disseminou-se pelo mundo. No Brasil, ele foi acolhido, 

primeiramente, pela Constituição republicana de 1891 (artigo 6.º). Posteriormente, foi 

mantido nos demais textos constitucionais, em que pese ter recebido, do constituinte de 

1937, tratamento parcimonioso (artigo 9.º).211 

Observe-se que a intervenção impõe a suspensão temporária da autonomia do 

ente federativo objeto da medida. Na federação, a autonomia dos entes federativos é 

conditio sine qua non de equilíbrio. A violação da autonomia dos Estados-membros, pela 

União, também deve dar ensejo à intervenção nessa. Entretanto, quase sempre as 

Constituições não prevêem esse tipo de intervenção, sob o argumento de que sendo a 

União o órgão central do Estado federal, não faz sentido sofrer intervenção.  

                                                           
210 HORTA. Apud MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Direito contemporâneo: estudos em homenagem a Oscar Dias 

Corrêa. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 249-255. 
211 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 538.  
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Na maioria dos casos, a intervenção é determinada por um ato do chefe do poder 

executivo – normalmente por decreto –, a quem caberá expedir o ato de suspensão da 

autonomia do Estado-membro. Nos casos em que essa decisão consistir em erro, deverá 

ser anulada imediatamente pelo Parlamento, no momento em que esse realizar o controle 

político ou, em última análise, pelo poder judiciário, por meio do controle judicial do ato.  

Ferreira212 afirma que a intervenção federal constitui uma peça decisiva no 

exercício do regime federativo, pois é um instrumento pelo qual se declara a superioridade 

política e jurídica da União sobre os Estados-membros. 

Atualmente, o federalismo de equilíbrio, adotado pelo modelo brasileiro, 

representa o tipo mais avançado de organização do Estado nas Constituições Federais 

contemporâneas. O constituinte brasileiro, na busca do federalismo de equilíbrio e na 

linha da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha,213 de 23 de maio de 1949 

(Lei de Bonn), afastou-se do federalismo clássico, para ultrapassar o dualismo dos poderes 

enumerados e dos poderes reservados.  

Dessa forma, o Constituinte brasileiro de 1988 acrescentou e desenvolveu a 

repartição de competências: a competência comum, a de caráter cooperativo, da União, a 

dos Estados, a do Distrito Federal, a dos Municípios (CF, artigo 23, I até XII) e a 

competência concorrente, de natureza legislativa, por parte da União, dos Estados e do 

Distrito Federal. Além disso, admitiu o ingresso dos Estados-membros no domínio da 

competência privativa da União (CF, artigo 22, parágrafo único).214 

Constata-se que a intervenção federal se contrapõe à autonomia do ente 

federativo que a suporta, motivo pelo qual o ato interventivo não pode ser praticado de 

forma aleatória e desarrazoada, uma vez que impõe restrição às capacidades de auto-

organização, autogoverno, auto-administração e autolegislação desses entes.  

 
 

6.2 Confederação: Noções Gerais 
 

A confederação tem sido um estágio anterior, preparatório e, às vezes, necessário 

à implementação de uma federação de Estados. Foi assim nos Estados Unidos, na 
                                                           

212 FERREIRA apud PINTO FILHO, Francisco Bilac M. A intervenção federal e o federalismo brasileiro. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 217. 

213 Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland. 
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Alemanha e na Suíça. De acordo com Fernandes,215 trata-se de uma associação de Estados 

criada por meio de tratado que institui órgãos comuns próprios, por meio do qual a 

autoridade emana de todos os integrantes, com o intuito de se alcançarem objetivos 

comuns. Em que pese possuir, a confederação, uma personalidade jurídica internacional, 

isso não elimina a dos Estados confederados; apenas a limita. Na confederação, os 

Estados que a integram preservam suas prerrogativas soberanas em tudo o que não esteja 

explicitado no pacto confederal. 

Para Jellinek,216 a confederação de Estados independentes constitui uma união 

fundamentada em pacto, por meio do qual os Estados se congregam com a finalidade de 

proteger o território da confederação no âmbito externo e assegurar, entre eles, a paz na 

esfera interna. Pode, ademais, destinar-se a outros fins. Ressalta, o autor, que essa união 

necessita de uma organização permanente, para que possam ser concretizados os seus 

objetivos. 

Nesse conceito de Jellinek, segundo Menezes,217 estão contidos, explicitamente, 

alguns pressupostos confederativos, como: o caráter de união permanente; a não-

supressão da soberania dos Estados-membros; a existência de um pacto como base; uma 

finalidade precípua de defesa da integridade territorial a ataques exteriores e a garantia da 

paz coletiva interna. Ele aponta, também, algumas características da forma estatal 

composta, como: os indivíduos guardam as nacionalidades dos Estados respectivos; a 

força armada é constituída por contingentes de cada Estado, mesmo submetida, em sua 

maioria, à rigorosa unidade disciplinar; o órgão confederal é a dieta formada por delegados 

dos Estados e não por um congresso, parlamento ou assembléia legislativa, composto de 

representantes populares; as decisões da confederação devem ser aceitas, tácitas ou 

expressas, pelos Estados confederados, os quais possuem o chamado “direito de 

nulificação” para opor-se a tais manifestações; cada Estado tem o direito de secessão, com 

o intuito de romper o pacto e retirar-se da União.  

A definição de confederação possui características que a tipificam e 

individualizam, na medida em que considera que essa não é um Estado, mas uma 

                                                                                                                                                                                
214 HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 491-493.  
215 FERNANDES, António José. A União Européia de Maastricht: federação, confederação ou comunidade de Estados? Lisboa: 

Presença, 1994, p. 125. 
216 JELLINEK, Georg. Teoría general del Estado. Granada: Comares, 2000, p. 751. Tradução livre. 
217 MENEZES, Anderson de. Teoria Geral do Estado. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 189. 
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associação de Estados soberanos. Fernandes218 afirma que a confederação é conseqüência 

de um tratado internacional e não absorve a totalidade das prerrogativas soberanas 

externas dos Estados-partes. Isso faz com que não seja eliminada a personalidade jurídica 

deles. Além disso, os órgãos da confederação são comuns aos Estados-partes, revestindo-

se, normalmente, de carácter colegial, já que suas decisões são acolhidas por unanimidade. 

Outro ponto, também, é que o substancial direito de secessão na forma confederativa 

pode representar uma ruptura ou uma denúncia do tratado existente. Porém, o 

desligamento não representa, teoricamente, um ato de rebeldia ou desobediência. 

Tais características, entretanto, são renegadas por Serrano,219 ao sustentar que a 

confederação nada mais é do que uma forma arcaica e superada de federalismo, já que a 

realidade ensina que elas não traduzem exatamente a situação, sendo fácil observar 

exemplos que contradigam cada um dos aspectos apontados. O único exemplo que, em 

síntese, parece comprovado pela história é o fato de as confederações terem vida precária, 

desaparecendo quase sempre para dar espaço a Estados federais, como ocorreu na 

América do Norte, na Suíça e na Alemanha. Podem ser catalogadas entre as formas 

arcaicas e superadas de federalismo, includentes tanto de circunstâncias históricas e 

concretas de cada formação, que não parece acertado traçar, com precisão, a linha teórica 

de uma divisão satisfatória. Daí que a doutrina mais moderna (Schmitt, por exemplo) 

tende a discordar da distinção habitual, preferindo englobar ambas as figuras em um 

único conceito genérico de federação, embora cuide de fixar suas peculiaridades. 

 

6.3 Principais Diferenças entre Federação e Confederação 

 

De maneira geral, pode-se sustentar que a diferença básica entre a confederação e 

a federação é, em síntese, o fato de que, enquanto nessa, o poder político é dividido em 

uma ordem central e várias ordens locais detentoras de autonomia,220 naquela, os Estados 

independentes submetem-se a um pacto de convivência, havendo, ao contrário da 

federação, pluralidade de soberanias. 

                                                           
218 FERNANDES, António José. A União Européia de Maastricht: federação, confederação ou comunidade de Estados? Lisboa: 

Presença, 1994, p. 125-126. 
219 SERRANO, Nicolás Pérez. Tratado de Derecho Político. 2 ed. Madrid: Civitas, 1997, p. 236. Tradução livre.  
220 Ex.: a União não possui soberania, mas autonomia; soberana é a Rep. Federativa do Brasil, o Estado federal. 
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A associação dessas características ao contexto da União Européia torna 

necessário o exame dos conceitos de confederação e federação, visando enfocar o cerne 

da respectiva distinção. Porém, Soares221 entende que é complicado organizar rigidamente 

os conceitos de federação e confederação; as noções referentes a cada um deles são 

meramente aproximativas e, além do mais, evidenciam-se pela contraposição dos 

principais elementos de ambas as figuras. O grau de intensidade das relações existentes 

entre as entidades envolvidas no respectivo pacto político fundador pressupõe que as 

federações, por norma, possuem relações mais intensas do que as confederações. 

No tocante à competência de atuação, as confederações a têm de maneira mais 

limitada, em relação às que são atribuídas às federações. O sistema institucional das 

confederações tende a ser regido por mecanismos de caráter intergovernamental, 

diferente das federações que possuem um aparelho institucional mais autônomo e com 

poder de decisão próprio. A respeito da revisão do pacto político fundador, nas 

confederações é exigida a unanimidade dos Estados-membros, enquanto que nas 

federações, as alterações do pacto, na maioria, são feitas sem a autorização necessária dos 

Estados participantes. 

Ademais, existe mais um ponto tendencial de contraste referente à secessão: nas 

confederações, os Estados são livres, normalmente, para abandonar essas entidades, 

enquanto que, nas federações elas têm mais dificuldades para admitir o direito de 

secessão.  

Soares222 recorre, ainda, a outros dois aspectos clássicos da distinção 

confederação-federação, quais sejam: o direito aplicável ao relacionamento entre as 

unidades constituintes e o centro do sistema e a autoridade exercida pelos órgãos da 

União sobre os cidadãos dos Estados. Com referência a essa última, na medida em que ela 

cria um novo vínculo jurídico de cidadania, confere, a todos aqueles pertencentes ao 

território federal, um conjunto de direitos e deveres. Essa aproximação com as normas 

federais sobre todos os indivíduos decorre do laço jurídico de cidadania federal que existe. 

Nas confederações, o relacionamento entre os Estados componentes e os órgãos 

confederais é regido pelo Direito Internacional, e nas federações, as normas aplicadas são 

                                                           
221 SOARES, António Goucha. Federalismo e União Europeia. Política Internacional. Lisboa: CIDEC, n.º 22, v. 3, p. 

78-79, outono/inverno 2000.  
222 Idem, ibidem. 
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originárias do direito constitucional da federação. Quanto ao alcance das normas adotadas 

pela União de Estados, nas confederações, elas têm como destinatários, somente, os 

Estados-membros, não podendo ser invocadas pelos indivíduos desses Estados, para as 

soluções interpessoais; já nas federações, diversamente, essas normas são diretamente 

aplicáveis a todos os cidadãos. 223  

Ainda de acordo com Soares,224 as confederações são definidas como associações 

de Estados soberanos, constituídas, normalmente, por um tratado que estabelece uma 

união internacional de Estados, no qual está regulamentado seu funcionamento e sua 

competência. O Tratado também define seu aparelho institucional e as relações entre os 

Estados participantes, além do relacionamento das entidades confederais com os Estados. 

Já as federações são consideradas como união de Estados que se propõe a apresentar 

aspectos comuns das dimensões essenciais do conceito de soberania, como é o caso da 

manutenção da paz, da organização da defesa, das relações das políticas internacionais e 

do controle das forças armadas. Em geral, o instrumento jurídico fundador das federações 

é o pacto constitucional, que expõe os direitos fundamentais de todo o indivíduo do 

território federal, regulando a separação dos poderes entre os diferenciados órgãos 

políticos federais, estabelecendo critérios que delimitam as competências da federação e 

dos Estados-membros e definindo, ainda, os princípios que desenvolvem o novo 

ordenamento jurídico-constitucional.  

Spota225 afirma que enquanto a confederação não cria uma nova pessoa de 

Direito Público no âmbito das relações internacionais, a federação, por outro lado, a cria e 

dá origem à uma nova pessoa. Dessa forma, não existe um órgão – em condição de 

norma aberta – com capacidade para legislar. A norma confederal é considerada uma 

norma fechada, ou seja, não cria órgãos com capacidade decisória. Em direção oposta, o 

Estado federal possui, como característica típica, as normas do tipo abertas, possuidoras 

de capacidades normativa e decisória. 

                                                           
223 Idem, ibidem. 
224 Idem, ibidem.  
225 SPOTA, Alberto Antonio. Confederacion y Estado federal: conceptos y esenciales disimilitudes. Buenos Aires: Coopeadora 

de Derecho y Ciencias Sociales, 1976, p. 48-54. 
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No Estado federal não existe, nem pode existir, direito de nulificação226 nas mãos 

dos Estados-membros, tampouco direito de secessão para os integrantes. Por outro lado, 

ambos existem no sistema confederativo. Do que foi dito, entende-se que a essência do 

Estado federal traduz-se no direito de intervenção do órgão central do Estado, diante de 

seus membros. Em contrapartida, a essência da confederação encontra-se na soberania 

dos participantes, a qual não é delegada a nenhum organismo. 

Spota227 é enfático ao afirmar que, em hipótese alguma, os Estados-partes da 

federação podem gozar de soberania. Desfrutam, no entanto, de uma condição jurídica 

denominada autonomia, que não é válida na esfera internacional. Só quem tem 

prerrogativa de soberano único é o Estado federal. 

A norma-base que cria uma confederação é, geralmente, designada de “pacto” ou 

“acordo” e tem como sujeitos os Estados soberanos vinculados por esse pacto, e não os 

cidadãos integrantes de cada um dos Estados-membros. Todavia, a norma-base federativa 

denomina-se normalmente de Constituição. A ela vinculam-se, diretamente, não só o 

próprio Estado federal a que deu origem, como também os cidadãos e habitantes de cada 

um de seus Estados-membros. 

Kelsen228 também enumera várias outras diferenças entre a federação e a 

confederação: primeiro, a federação é um Estado composto pelos Estados-membros, 

detentores de autonomia: um Estado federal; a confederação não é um Estado, mas uma 

associação de Estados soberanos; na federação, não se admite a saída de qualquer um de 

seus Estados-membros da união, mas na confederação isso é plenamente possível 

(secessão). Enquanto a federação resulta de uma Constituição que rege a estrutura e as 

competências do Estado federal e sua relação com os Estados federados, a confederação 

é constituída por um tratado internacional. Na federação, cada indivíduo é cidadão de um 

determinado Estado e cidadão da federação. Desse modo, cada indivíduo pertence ao 

mesmo tempo a um Estado-membro e à federação. A confederação não tem essa 

cidadania: os indivíduos são cidadãos, apenas, dos Estados-membros. Enquanto a 

                                                           
226 Consiste na capacidade a qual cada Estado confederado se reserva, de aceitar ou não, por sua própria vontade, 

sem quebrar o pacto federal, as recomendações do mesmo. SPOTA, Alberto Antonio. Confederacion y Estado 
federal: conceptos y esenciales disimilitudes. Buenos Aires: Coopeadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1976, p. 32. 

227 SPOTA, Alberto Antonio. Confederacion y Estado federal: conceptos y esenciales disimilitudes. Buenos Aires: Coopeadora 
de Derecho y Ciencias Sociales, 1976, p. 48-54. 

228 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3 ed. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 451-462. 
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federação absorve as prerrogativas soberanas externas dos Estados federados, que deixam 

de gozar de personalidade jurídica internacional, na confederação essa absorção não é 

plena; por isso, não elimina a personalidade jurídica internacional dos Estados-partes. Na 

confederação, a criação de um tribunal central é apenas uma opção; na federação é 

obrigatoriedade. Em regra, esse tribunal central, na confederação, é competente para 

processar e julgar apenas os conflitos entre os Estados-membros, decidindo, 

excepcionalmente, litígios envolvendo indivíduos (ou esses e os Estados-membros). Na 

federação, o tribunal central é competente para julgar conflitos que porventura ocorram 

entre os indivíduos, os crimes praticados por esses, e, ainda, para decidir conflitos entre 

os Estados-membros. 

Zimmermann229 ressalta que, além da Teoria Jurídica do Estado federal ser mais 

complexa que a da confederação, há outras diferenças básicas entre eles, quais sejam: a) a 

confederação é uma pessoa simples de Direito Público, enquanto que a federação é o 

próprio Estado, diante da comunidade internacional; b) os membros da federação são 

autônomos para específicos fins constitucionalmente dispostos; já os da confederação são 

soberanos; c) as atividades da confederação são dirigidas, em especial, para os negócios 

externos e, as da federação abrangem, também, os internos; d) na confederação, os 

cidadãos são nacionais dos respectivos Estados confederados; na federação, porém, são 

todos aqueles que possuem a mesma nacionalidade, que decorre do Estado federal; e) os 

Estados, na confederação, estão unidos por um simples tratado de Direito Internacional, 

enquanto que, na federação, eles se unem por um “pacto federativo de direito 

constitucional”, ou seja, por uma constituição formal e rígida; f) na confederação, os 

Estados-membros possuem direito à nulificação, que consiste numa livre oposição às 

decisão do Parlamento Confederal; g) obedecidos os limites de suas competências, na 

federação as decisões dos órgãos centrais são obrigatórias para todos os Estados-

membros; h) na confederação, as decisões são tomadas da mesma maneira que as decisões 

diplomáticas, isto é, os representantes dos Estados-membros (delegados) que integram o 

Congresso Confederal decidem, de forma majoritária; i) na federação, de outro lado, o 

poder central está compreendido em Legislativo, Executivo e Judiciário, e a elaboração 

das leis se submete à maioria parlamentar, de acordo com o disposto na Constituição 

Federal; j) na confederação, está assegurado aos Estado membros o direito de secessão, 
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que o autoriza a romper ou retirar-se do pacto, enquanto na federação a unidade é 

perpétua, devendo a União obrigar, coercitivamente, se for o caso, a permanência do 

Estado-membro insurgente. 

O órgão legislativo central da confederação, de acordo com Kelsen,230 é, 

normalmente, constituído por Conselho composto de representantes nomeados pelos 

Estados-membros. As votações de resoluções que obrigam a todos os Estados-membros 

são sempre tomadas por unanimidade; somente admitindo-se, em casos 

excepcionalíssimos, maioria. Nesse Conselho, cada Estado-membro tem o mesmo 

número de votos. Já numa federação típica, o órgão legislativo central compõe-se de duas 

casas: uma que representa o povo – chamada de Câmara dos Deputados ou Casa Popular 

–, para a qual os seus representantes são eleitos diretamente pelo povo, em eleição 

proporcional, e outra que representa os Estados-membros – chamada de Casa dos 

Estados ou Senado —, para a qual seus representantes são eleitos diretamente pelo povo 

ou pelo órgão legislativo de cada Estado-membro, em eleição majoritária. Na Casa dos 

Estados ou Senado, todos os Estados-membros, independente da população ou da 

extensão de seu território, terão, em regra, idêntico número de representantes.  

Na federação, a competência legislativa, judiciária e administrativa é dividida 

entre a federação e os Estados-membros. Existem tribunais federais e estaduais; órgãos 

administrativos da federação e dos Estados. À frente da administração federal, estará um 

representante que pode aplicar sanções aos indivíduos e aos Estados-membros 

(intervenção federal). Na confederação, o governo central é representado por um 

Conselho ou pelo órgão legislativo central. Na primeira hipótese, nem todos os Estados-

membros terão representação no Conselho.  

Note-se que na federação, os órgãos legislativos centrais podem ratificar as 

convenções internacionais – comuns à uma convivência globalizada –, ainda que elas se 

refiram a matérias que, de acordo com a Constituição Federal, sejam da competência dos 

Estados-membros. Na confederação, essa ratificação é feita isoladamente pelos Estados 

componentes. 

                                                                                                                                                                                
229ZIMMERMANN, Augusto. Teoria Geral do federalismo democrático. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, p. 38-39.  
230 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3 ed. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 

2000, p. 451-462. 
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Na federação, as Forças Armadas – exército, marinha e aeronáutica – são órgãos 

da federação e, normalmente, estão sob o comando do chefe do Estado federal. Por isso, 

os indivíduos são recrutados diretamente pelo seu órgão central, para que prestem serviço 

militar. A confederação, por outro lado, não possui polícia nem Forças Armadas. Em se 

tratando de política externa e assuntos militares, a competência dos Estados-membros é 

irrestrita. Em caso de guerra, cada Estado-membro cederá suas forças armadas ao órgão 

central da confederação. Ao contrário do que ocorre na confederação, na federação um 

Estado-membro não poderá declarar guerra a outro. Sempre que o órgão central da 

confederação tiver que impor sanção militar a um Estado-membro, terá que solicitar 

apoio militar aos demais Estados-membros. Nessa hipótese, a própria confederação 

desencadeará o conflito militar entre os Estados-membros e, diante disso, é bem provável 

que o Estado-membro atacado abandone a confederação (secessão). 

Na federação, normalmente institui-se uma moeda e barreira alfandegária únicas. 

A federação tem que ter uma legislação própria que autorize a cobrança de tributos com o 

fim de custear despesas e realizar a repartição tributária. Na confederação, os Estados-

membros devem contribuir com determinado valor fixo para seu orçamento. Não há, 

nesse caso, repartição tributária.  

Enquanto os órgãos da federação correspondem aos órgãos do aparelho do 

poder do Estado federal e desfrutam das competências que a lei fundamental lhes 

confere, na confederação, os órgãos são comuns aos Estados-partes, revestindo-se, 

normalmente, de caráter colegial, no qual as deliberações são tomadas por unanimidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ELEMENTOS DO ESTADO 
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A doutrina tradicional vislumbra três elementos do Estado moderno: povo, 

território e governo ou poder político.231 Vale ressaltar, conforme preceitua Jellinek,232 que 

em virtude da unidade e indivisibilidade do Estado, os seus elementos apresentam 

igualmente essas mesmas características. No Estado federal, aqueles elementos são 

definidos da seguinte maneira: o território é o resultado da soma dos territórios dos 

Estados federados, assim como seu povo é o resultado da junção dos povos dos Estados 

federados, tendo a nacionalidade como único laço jurídico. Essa forma de Estado é 

estabelecida na respectiva Constituição, e surge da vontade do poder político.233 Quanto à 

classificação, os dois primeiros são dispostos como elementos materiais, sendo o último, 

elemento formal.234 

 

7.1 Povo 

 

População, nação e povo são, muitas vezes, termos utilizados como sinônimos. 

Entretanto, a partir da análise do sentido de cada um para a Teoria Geral do Estado, 

percebe-se que não o são, o que torna fundamental a verificação de suas semelhanças e 

diferenças.  

De início, é evidente que não se pode conceber o Estado sem indivíduos, nem 

tampouco um Estado com uma quantidade insignificante deles; ao contrário, eles devem 

apresentar-se em número razoável. O Estado da Cidade do Vaticano (Stato della Città Del 

Vaticano), por exemplo, possui um território de de 0,44 Km² e uma população de 880 

pessoas.235 A importância da questão demográfica reside no fato de que, em primeiro 

lugar, sem indivíduos não há sociedade e, em segundo lugar, é esse número que permite 

estabelecer qual ou quais necessidades e objetivos deverão ser atendidos. 
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Para Menezes,236-237 a população, como elemento vivo do Estado, é dinâmica e 

submete-se à jurisdição estatal. Trata-se, pois, de um conceito de expressão censitária, de 

alcance estatístico e aritmético. É puramente genérico, não levando em consideração 

relações sociais, jurídicas ou políticas, tampouco exprimindo um vínculo entre a pessoa e 

o Estado.238 

O número de indivíduos numa população, todavia, não permanece invariável; é 

dinâmico não somente no que diz respeito à diferença entre a quantidade de nascimentos 

e de mortes, mas também em relação ao desmembramento ou anexação de territórios, 

com os respectivos habitantes, movimentos migratórios e outros.239 

Sua composição também não é homogênea, havendo a presença de nacionais e 

estrangeiros. Esses últimos, porém, já não são mais vistos como inimigos, ao contrário do 

que ocorria na Antigüidade. Contudo, sua aceitação é feita com certas cautelas, sendo 

concedido ao nacional, o máximo de direitos e ao não nacional, um mínimo de direitos.240 

Os estrangeiros poderão, todavia, submeter-se à naturalização, após a observação de 

determinados requisitos, ampliando-se o rol de direitos ao estrangeiro, após 

naturalizado.241 

Já a nação conjuga motivos de ordem social, moral e histórica e também ideais, 

hábitos, tradições, aspirações, religiões e língua. Os elos formados por esses elementos 

determinam a unidade grupal, e apenas a diversidade de idiomas e/ou de crenças não são 

capazes de desconfigurá-la. 

O povo de um Estado nacional surge com a formação de um sentimento de 

adequação a determinado Estado.242 Nesse sentido, Mancini243 afirma que a nação é uma 

sociedade natural de homens, na qual a comunidade de vida e a unidade de origem, 

costumes, raça, e língua, criam uma consciência social. Todavia, pode ocorrer que nem 
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sempre se encontre, dentro de uma população, uma nação. O certo é que questões 

meramente raciais não são determinantes para formá-la. 

Sua homogeneidade, ainda na análise de Menezes,244 fortalece o Estado, firmando 

sua existência e duração. A sociedade estatal é gerada, assim, com as vantagens 

decorrentes da unidade, permanência e identidade. 

Finalmente, ao traçar a diferença entre povo e nação, Azambuja245 assinala que o 

primeiro é uma entidade jurídica, enquanto a segunda, uma entidade moral. O povo é um 

grupo humano integrado numa ordem estatal e, nessa condição, cidadãos de um mesmo 

Estado; a nação é uma sociedade de indivíduos, unidos pela origem comum, pelos 

interesses comuns e, de forma especial, por ideais e aspirações comuns. 

Jellinek246 concorda com a idéia de que só existe um significado jurídico para a 

palavra povo, que é o conjunto dos membros do Estado. Por outro lado, em seu sentido 

político, povo é, para esse autor, a submissão dos súditos à vontade estatal, expressada 

por meio das leis. 

Para Bonavides,247 o conceito pode ser visto sob três prismas: o político, 

denotando os indivíduos que se politizaram, ou seja, o corpo eleitoral; o jurídico, sendo 

um grupo de pessoas associadas a um determinado ordenamento jurídico, de forma 

institucional e estável, e o sociológico, que conjuga motivos de ordem social, moral e 

histórica. 

Zimmermann,248 por sua vez, acrescenta que o povo compreende o somatório 

dos indivíduos cujas identidades culturais e espaço territorial do Estado são comuns. O 

povo está sujeito ao Estado, adquirindo direitos e deveres específicos. Conforme 

entendimento do autor, o conceito de povo difere do de população, pois inclui nacionais 

e estrangeiros, constituindo, inclusive, grupos étnicos e culturais diferentes. Nesse sentido, 

consideram-se multinacionais os Estados com mais de um povo. 
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Kelsen249 ressalta que o Estado possui apenas um povo, que é constituído pela 

unidade jurídica válida para cada indivíduo, cuja conduta é disciplinada pela ordem 

jurídica nacional. Conclui-se, que se o Estado abarca somente uma parte do espaço, ele 

também abrange apenas uma parte da humanidade.  

Por fim, em linhas gerais, pode-se afirmar que a população é um conceito 

genérico, nação é um conceito sociológico e povo é um conceito jurídico-político.250 

 

7.2 Território  

 

O território compreende o limite de atuação jurídica do Estado;251 é sua base 

física, geográfica. Pode ser contínuo ou não, incluindo as chamadas áreas descartáveis, 

representadas pelas ilhas e outros locais situados em continentes diversos. Compõe-se, 

também, usualmente, pelo espaço aéreo, pelo subsolo, pelas águas interiores, pelo mar 

territorial e pela plataforma continental. Proporciona ao Estado os recursos materiais e as 

riquezas que, em forma de matéria prima ou manufatura, destinam-se a satisfazer as 

necessidades humanas, em termos gerais. 

O território, conforme Jellinek,252 traduz-se no espaço no qual o poder do Estado 

pode desenvolver sua atividade específica, ou seja, o poder público. No dizer de 

Zitelmann,253 é o “cenário do poder de autoridade.” Nesse sentido jurídico, a terra passa a 

receber a denominação de território, podendo expressar-se de duas maneiras: uma 

negativa, no sentido de que o Estado proíbe a qualquer outro o poder de exercer funções 

de autoridade no território sem sua autorização; outra positiva, no sentido de que as 

pessoas que nele habitam estão submetidas ao poder estatal. É nesse ponto que a norma 

jurídica adquire validade.254 

A evolução do Estado e de sua atividade somente pode ter lugar dentro de um 

espaço determinado de território, provido de uma extensão determinada, que assinala o 
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limite de atuação de sua soberania. A extensão territorial é a garantia de que é possível o 

Estado levar a cabo por completo a realização de seus fins. Além do mais, considerando a 

soberania e os interesses diversos inerentes a cada Estado em particular, para cada 

território deverá existir somente um Estado, sob pena de se ter uma guerra perpétua.255 

Diversas teorias procuram esclarecer a natureza jurídica do território. As 

principais são: 1) teoria do território-patrimônio, segundo a qual o poder estatal sobre o 

território tem uma natureza semelhante ao direito que o proprietário exerce sobre seu 

imóvel; 2) teoria do território-objeto, na qual o território é considerado como coisa, do 

ponto de vista do Direito Público; 3) teoria do território-espaço, de acordo com a qual o 

território é extensão espacial da soberania; 4) teoria do território-competência, pela qual o 

território é o limite de validade da ordem jurídica do Estado.256 

Vale destacar, no âmbito da União Européia, que a segunda parte da Ata Final da 

Conferência do Tratado da União Européia consente que, em circunstâncias excepcionais, 

os Estados que tenham territórios não europeus possam agir separadamente no interesse 

dos respectivos países e territórios ultramarinos, sem prejudicar os interesses da 

Comunidade. Tal afirmação compatibiliza os interesses divergentes dos Estados, 

delimitando o campo de atuação da segurança comum e da política externa, a qual os 

Estados não pretenderam assumir no texto do referido Tratado.257 

 

7.3 Governo ou Poder Político 

 

Esse terceiro elemento pressupõe, necessariamente, a conjugação dos dois 

abordados anteriormente: população e território. Ao se referir ao governo, 

Zimmermann258 esclarece que ele constitui um princípio de ação estatal, uma vez que 

incorpora a autoridade política dominante na sociedade. Ele define o governo, em sentido 

lato, como o conjunto de órgãos do Estado, por meio dos quais esse realiza seus fins 

específicos. 
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De acordo com Menezes,259 o governo pode ser visto sob dois pontos de vista: o 

metafísico, no qual ele representa a vontade de realização dos fins do Estado, e o positivo, 

quando é representado por um conjunto de magistraturas, por meio das quais são 

exercidas as funções estatais. É, em outras palavras, uma espécie de órgão diretor, através 

do qual o Estado exerce seu poder de coação e de mando, revelando e pondo sua 

soberania em ação. Modernamente, resulta de uma manifestação de vontades por 

intermédio da maioria.260 

Kelsen261 esclarece que, em relação ao poder político, caso a soberania seja 

considerada seu elemento, aquele deve ser tido como a ordem jurídica nacional válida e 

eficaz. No entanto, quando se faz referência aos três poderes — Legislativo, Executivo e 

Judiciário —, o poder passa a ser compreendido como uma função do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CIDADANIA E SOBERANIA 
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Dois pontos merecem destaque na jornada de uma Europa estatizada: a 

instituição da cidadania comum e a crescente cessão da soberania dos Estados-membros 

para o bloco, conforme abordagem a seguir. 

 

8.1 Cidadania: Aspectos Gerais 

 

O conceito de cidadania prescinde de dois elementos intrinsecamente ligados à 

estrutura do Estado: a população, sem a qual não existe sociedade e, por conseguinte, 

Estado, e a soberania, que é expressão da vontade do povo.262 A primeira já foi abordada. 

Para a compreensão da segunda, Kelsen263 se reporta ao princípio da cidadania, como um 

sinônimo264-265 de nacionalidade. Para esse autor, a cidadania é um status pessoal, condição 

de determinados direitos e deveres, cuja aquisição e perda são reguladas pelos Direitos 

nacional e internacional; é comum a todas as ordens jurídicas nacionais modernas. Além 

disso, goza de proteção diplomática pelo Estado, contra a violação de seus direitos por 

parte de outros Estados.266 Sobre sua importância, Sande267 assinala que “a cidadania é 

condição necessária de uma república jurídica e esta a condição primeira da liberdade dos 

indivíduos.” 

Amorim268 esclarece, no entanto, que nacionalidade não é sinônimo de cidadania. 

Enquanto a primeira “é o vínculo jurídico-político que une a pessoa ao Estado”, a 

segunda é  
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(...) o conjunto de direitos civis e políticos de que dispõe essa 
mesma pessoa física, podendo, em conseqüência, desempenhar 
funções públicas, atividade profissional, comercial, empresarial, 
votar, ser votado para qualquer cargo da trindade estatal, pertencer 
a partidos políticos, enfim, exercer os atos da vida civil em toda a 
plenitude. 

Para Granrut, 269 a cidadania está na origem da cidadania nacional, que é vestígio 

de sua manifestação mais completa e da respectiva mostra. Da mesma forma, para 

Lapeyronnie,270 o pertencer à nação e à comunidade nacional é uma circunstância 

plenamente moderna, fundida no individualismo e a legalidade democrática, condições de 

uma verdadeira cidadania. Segundo Mauss,271 os cidadãos que compõem uma nação 

participam das mesmas idéias que a conduzem.  

Essa fusão das terminologias pode ser observada não só em doutrinas, como 

também em legislações e, até mesmo, através do Direito dos países. Exemplo disso é a 

14.ª Emenda da Constituição americana, segundo a qual todo indivíduo nascido ou 

naturalizado nos Estados Unidos da América e submetido à sua jurisdição é cidadão do 

Estados Unidos e do Estado no qual reside.272 

Contudo, outros fazem plena distinção dos termos. Apesar de haver uma certa 

proximidade histórica entre eles, há direitos que não resultam ou dependem 

impreterivelmente da cidadania.273 Conforme Borella,274 a nacionalidade é o liame jurídico 

que liga a pessoa humana à sua sociedade política, ou seja, ao Estado; já a cidadania é o 

estatuto jurídico que determina o povoamento soberano no Estado e fixa os direitos e 

liberdades de participação à formação e ao exercício da vontade coletiva. 

Explicitando a diferença, Moreira275 mostra que a cidadania está relacionada ao 

fato de o Estado conferir a todos, sob sua jurisdição, uma justa igualdade de direitos 
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políticos e civis, sem discriminação. A nacionalidade, por sua vez, refere-se à 

superioridade do interesse nacional. Complementando esse raciocínio, Pires276 assinala 

que restringir a cidadania à nacionalidade implicaria a amputação de dimensões 

fundamentais da pessoa. 

Por sua vez, Bastos277 distingue o nacional do cidadão. Para ele, a condição de 

nacional é um pressuposto à cidadania; portanto, todo cidadão é um nacional, mas a 

recíproca não é verdadeira. O que qualifica o cidadão é o gozo de direitos políticos. 

Stelges278 define a cidadania como qualidade de cidadão, ou seja, daquele que se 

encontra em pleno gozo de seus direitos políticos, sociais, civis e econômicos. Como 

membro de um Estado, o indivíduo é, assim, portador de direitos e deveres. Sobre a 

nacionalidade, afirma a autora ser a qualidade ou condição de nacional, vinculada à nação 

ou Estado ao qual pertence ou de onde se originou.  

Na órbita da União Européia, verifica-se uma grande proximidade das 

terminologias, já que é considerado cidadão todo aquele que for nacional de um país 

membro.  

A aquisição e a perda da cidadania são, em princípio, disciplinadas pelas ordens 

jurídicas nacionais, cujas estipulações e incidências são as mais diversas. Há, por exemplo, 

critérios em função da idade e cometimento de certos crimes. 

Entre os direitos que a ordem jurídica costuma conceder aos cidadãos, estão os 

chamados direitos políticos, cuja importância é singular, já que contribuem para a 

formação da vontade estatal. Nesse sentido, estando eles presentes, confirma-se a 

democracia. Têm-se como principais, o direito ao voto e o direito de ser votado. 

Como exemplo da singularidade dos direitos para cada país, pode-se citar os 

Estados Unidos, onde os direitos dos cidadãos assumem contornos interessantes, 

conforme assinala Zimmermann:279  

Os cidadãos de um determinado Estado-membro, acaso venham a 
residir em outra unidade federativa, têm garantidos todos os 
privilégios e imunidades que esta concede a seus próprios 
membros. Por outro lado, a pessoa que se transfere de um Estado 
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para outro não precisa necessariamente se tornar eleitora deste. (...) 
Poderá ainda, participar das eleições do Estado pelo qual é 
proveniente, utilizando-se para isso da possibilidade de votar pelo 
correio. É o que os americanos denominam absentee ballot. O 
indivíduo acusado em qualquer Estado por crime de traição ou 
qualquer outro delito, que se evadir à justiça e for encontrado em 
outro Estado, pode ser, a pedido da autoridade executiva do 
Estado de onde tiver fugido, preso e entregue ao Estado que tenha 
jurisdição sobre o crime. Contudo, o governador do Estado para o 
qual este foragido escapou não possui nenhuma obrigação 
constitucional de entregá-lo ao requerente, embora ele em geral 
opte em proceder desta forma. A entrega de um fugitivo por um 
Estado a outro é chamada de extradição.  

 

8.2 Cidadania Européia e o Sistema Eleitoral Comum da União 

 

A população dos 15 países membros da União Européia já desfruta da mesma 

cidadania: a cidadania européia. O Tratado de Maastricht280 foi o instrumento que 

instituiu a cidadania comum, tendo sido, em seguida, revisado pelo Tratado de Amsterdã. 

É, pois, considerado cidadão da União Européia, qualquer pessoa que possua a 

nacionalidade de um de seus 15 países membros. 

Constitui, assim, o “marco político da construção da União européia e representa 

a evolução de um processo específico de integração econômica”.281 Além disso, criou-se 

uma identidade coletiva ao se buscar o estabelecimento de um vínculo direto entre 

cidadãos dos Estados-membros e da União Européia.  

A cidadania européia traz, em si, duas implicações: a primeira, referente à 

ampliação da liberdade de circulação de pessoas, e a segunda, sobre a atribuição de um 

conjunto de direitos políticos.282  

Os direitos atribuídos por esse instituto, sem restringir-se aos políticos, não 

poderão prejudicar nem impedir a titularidade e o exercício daqueles definidos por cada 

Estado, nem mesmo a vinculação aos deveres concernentes. Da mesma forma, ante o 
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princípio da primazia do Direito Comunitário, os Estados não poderão restringir ou 

dificultar direitos nem privilégios que os Tratados conferem aos cidadãos europeus.283 

Como ainda falta à União o caráter político soberano, não seria possível 

estabelecer critérios próprios para a determinação de vínculo de cidadania. Permanece, 

pois, nesse sentido, a vinculação direta do cidadão com seu respectivo Estado. Trata-se, 

portanto, de um estatuto de sobreposição e não um estatuto de substituição.284 Para 

Stelges,285 é uma cidadania supranacional, sustentáculo da União, de caráter 

complementar à nacional, mas que não a sucede. 

No aspecto jurídico, define-se a cidadania européia como “um conjunto de 

direitos e liberdades directamente relacionados com a formação de um espaço político 

europeu.” Embora alguns deles já se encontre disciplinados e façam parte do “adquirido 

comunitário”, o Tratado da União Européia atribuiu-lhes um fundamento autônomo e 

politicamente determinado.286 Seu estatuto abrange elementos políticos, jurídicos, 

econômicos e sociais.287 

Há entendimento diferenciado. Stephanou,288 por exemplo, defende que a 

cidadania comum é inútil, visto que os direitos concedidos poderiam igualmente ser 

exercidos no âmbito da cidadania privativa do Estado-membro, em congregação com a 

regulamentação comunitária na matéria. Ocorre, porém, que o pensamento de Stephanou 

não é majoritário. Stelges, por outro lado, afirma que “a cidadania é a base sustentadora 

da União e busca consolidar seu fundamento de legitimidade democrática”.289 

                                                                                                                                                                                
282 BASTOS, Fernando Loureiro. A União Européia: fins, objetivos e estrutura orgânica. Lisboa: SPB, 1993, p. 45. 
283 DUARTE, Maria Luísa. A cidadania da União e a responsabilidade dos Estados por violação do Direito Comunitário. Lisboa: 

Lex, 1994, p. 33. 
284 Idem, p. 32-33. 
285 STELGES, Isabela Kathrin. A cidadania da União Européia: uma sugestão para o Mercosul. Belo Horizonte: Del Rey, 

2002, p. 3-4. A nacionalidade, vale lembrar, é deliberada pelo ordenamento nacional de cada Estado-membro. 
286 DUARTE, Maria Luísa. A cidadania da União e a responsabilidade dos Estados por violação do Direito Comunitário. Lisboa: 

Lex, 1994, p. 50-51. 
287 STELGES, Isabela Kathrin. A cidadania da União Européia: uma sugestão para o Mercosul. Belo Horizonte: Del Rey, 

2002, p. 22. 
288 STEPHANOU, Constantin. Identité et citoyenneté européenes. Revue du Marché Commun et de l’ Union Européene. 

n.º 343, p. 36, jan. 1991. 
289 STELGES, Isabela Kathrin. A cidadania da União Européia: uma sugestão para o Mercosul. Belo Horizonte: Del Rey, 

2002, p. 28. 
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Soares, complementando o pensamento de Stelges,290 considera que a cidadania 

européia busca corresponder ao espaço democrático e de desenvolvimento econômico, 

em princípios densificadores dos direitos fundamentais da pessoa humana, de segurança, 

de pluralismo ideológico e multiplicidade de oportunidades. 

São reconhecidos aos cidadãos da União Européia os seguintes direitos:291 a) de 

eleger e de ser eleito nas eleições municipais do Estado-membro de residência, caso seja 

nacional de qualquer Estado-membro; b) de eleger e de ser eleito nas eleições para o 

Parlamento Europeu no Estado-membro de residência, caso seja nacional de qualquer 

Estado-membro; c) proteção diplomática e consular no território de Estados terceiros, 

por parte das autoridades diplomáticas de qualquer Estado-membro; d) de petição perante 

o Parlamento Europeu; e) de queixa perante o Provedor de Justiça. 
                                                           

290 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Mercosul: direitos humanos, globalização e soberania. 2.ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
1999, p. 66. 

291 VILAÇA, José Luís; GORJÃO-HENRIQUES, Miguel. Tratado de Amesterdão. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 
43-45. O Tratado de Amsterdã deu nova redação e reforçou os artigos 8.ºA ao 8.º E do Tratado de Maastricht, 
sobre a cidadania e dispõe o seguinte: Artigo 17.º “1. É instituída a cidadania da União. É cidadão da União 
qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-membro. A cidadania da União é complementar da 
cidadania nacional e não a substitui. 2. Os cidadãos da União gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres 
previstos no presente Tratado.” Artigo 18.º “1. Qualquer cidadão da União goza do direito de circular e 
permanecer livremente no território dos Estados-membros, sem prejuízo das limitações e condições previstas o 
presente Tratado e nas disposições adoptadas em sua aplicação. 2. O Conselho pode adoptar disposições 
destinadas a facilitar o exercício dos direitos a que se refere o número anterior; salvo disposição em contrário do 
presente Tratado, o Conselho delibera nos termos do artigo 251.º. O Conselho delibera por unanimidade em 
todo o processo previsto neste artigo.” Artigo 19.º “1. Qualquer cidadão da União residente num Estado-
membro que não seja o da sua nacionalidade goza do direito de se 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. 2. Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do 
artigo 190.º e das disposições adoptadas em sua aplicação, 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 para o 
Parlamento Europeu no 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. Artigo 20.º “Qualquer 
cidadão da União beneficia, no território de países terceiros em que o Estado-membro de que é nacional não se 
encontre representado, de protecção por parte das autoridades diplomáticas e consulares de qualquer Estado-
membro, nas mesmas condições que os nacionais desse Estado. Os Estados-membros estabelecem entre si as 
regras necessárias e encetam as negociações internacionais requeridas para garantir essa protecção.” Artigo 21.º 
“Qualquer cidadão da União goza do direito de petição ao Parlamento Europeu, nos termos do disposto no 
artigo 194.º. Qualquer cidadão da União se pode dirigir ao Provedor de Justiça instituído nos termos do disposto 
no artigo 195.º. Qualquer cidadão da União pode dirigir-se por escrito a qualquer das Instituições ou órgãos a 
que se refere o presente artigo ou o artigo 7.º numa das línguas previstas no artigo 314.º e obter uma resposta 
redigida na mesma língua. Artigo 22.º “A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social, de três em três anos, um relatório sobre a aplicação das disposições da presente 
Parte. Esse relatório terá em conta o desenvolvimento da União. Com base nesses relatórios, e sem prejuízo das 
demais disposições do presente Tratado, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão, 
e após consulta do Parlamento Europeu, pode aprovar disposições destinadas a aprofundar os direitos previstos 
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Finalmente, Fontoura292 assinala a cidadania comum como determinante para o 

avanço político da Europa e de suas instituições. O autor destaca, ainda, a capacidade dos 

cidadãos europeus para proporem ações atribuídas a todos os jurisdicionáveis 

indistintamente, ou seja, um súdito poderá acionar o seu Estado natal, ocupando este o 

pólo passivo da relação processual, em nível internacional. Como o próprio autor assinala, 

algo nunca antes imaginado. 

 

8.3 Soberania 

 

Para Jellinek, o Poder soberano de um Estado é aquele que não reconhece 

nenhum outro poder superior a si. É, por conseguinte, o poder supremo e independente, 

o que se manifesta predominantemente em sua vida exterior, isto é, nas relações do 

Estado soberano com outros poderes.293  

Nesse contexto, porém, Jellinek294 considera que a soberania não é algo essencial 

do Estado; trata-se tão-somente de uma categoria histórica necessária à compreensão do 

atual mundo estatal, mas não do Estado em si. 

De acordo com Despagnet, citado por Tavares,295 “a soberania representa para os 

Estados o que a liberdade para os indivíduos”. Para a generalidade da doutrina, enquanto 

na ordem interna a soberania é o poder político,  que torna o ordenamento jurídico 

interno eficaz, na ordem externa ela é o poder independente.  

Segundo Krasner,296 

O termo soberania tem sido usado com quatro acepções distintas 
— soberania internacional legal, soberania de Vestefália, soberania 
interna e soberania interdependente. A soberana legal internacional 
refere-se às práticas associadas ao reconhecimento mútuo entre 
entidades territoriais que têm uma independência jurídica formal. 
A soberania de Vestefália refere-se à organização política baseada 

                                                                                                                                                                                
na presente Parte, cuja adopção recomendará aos Estados-membros, nos termos das respectivas normas 
constitucionais.” 

292 FONTOURA, Jorge. Múltiplos de cidadania: o modelo de neojurisdição comunitário-européia. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília: Subsecretária de edições técnicas do Senado Federal, ano 36, n.° 143, p. 260, 
jul./set. 1999. 

293 JELLINEK, Georg. Teoría general del Estado. Granada: Comares, 2000, p. 467. Tradução livre. 
294 JELLINEK, Georg. Fragmentos de Estado. Madrid: Civitas, 1981, p. 58. 
295 TAVARES, José. Estudos jurídico-políticos: federalismo e União Europeia, eleições, partidos políticos e cidadãos eleitores. Lisboa: 

UAL, 1996.  
296 KRASNER, Stephen. Soberania: concepções alternativas e normas contestadas. Political Internacional. Lisboa, v. 3, 

nº 22, p. 17-18. 
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na exclusão de actores externos das estruturas de autoridade 
dentro de um dado território. A soberania interna refere-se à 
organização formal da autoridade política no interior do Estado — 
monarquia versus república, ou unitário versus federal, por 
exemplo — e à capacidade das autoridades públicas exercerem um 
controlo efectivo dentro das fronteiras dessa entidade política. 
Finalmente, a soberania interdependente refere-se à capacidade das 
autoridades públicas de regularem o fluxo de informação, idéias, 
bens, pessoas, poluentes, ou capital, através das fronteiras do seu 
Estado.  

O processo de globalização trouxe consigo novas reformulações dos conceitos de 

nação, Estado e soberania, cuja maior evidência dá-se no plano comunitário. O Tratado 

de Maastricht, de acordo com Bastos Júnior, consolidou “a transferência de poderes e 

competências aos órgãos comunitários antes considerados parcelas inalienáveis de 

soberania estatal”.297 

Em que pese essa transferência de soberania, tanto para Bastos Júnior298 quanto 

para Maulaz,299 a União Européia ainda não se enquadra na concepção de Estado 

moderno, pois faltam-lhe dois componentes primordiais: auto-organização e 

autodeterminação. Segundo esses autores, a UE configura-se em uma pessoa jurídica de 

Direito Internacional, que goza da “prerrogativa de intervir diretamente na ordem 

político-jurídico interna” de seus membros. Extrapola, pois, aquelas atribuições 

tradicionais inerentes às organizações internacionais, proporcionando uma nova feição a 

seus integrantes. 

Na Europa, a questão sobre a soberania suscita discussões intermináveis; de um 

lado, afirma-se que sim, há uma cessão, uma vez que os países membros sujeitam-se a um 

órgão supranacional, dotado de praticamente todas as características de um Estado 

propriamente dito. De outro, afirma-se que não, primeiro, porque não existe um Estado 

europeu e segundo, porque não existe alienação e muito menos cessão parcial, já que resta 

aos Estados-membros a opção de permanecer ou não como integrante do sistema 

comunitário. 

                                                           
297 BASTOS JÚNIOR, Luís Magno Pinto. Recepção do Direito Comunitário europeu pelo ordenamento jurídico 

interno dos Estados-membros. Análise comparativa das constituições da Alemanha e Holanda. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília: Subsecretaria de edições técnicas do Senado Federal, ano 36, n.º 144, p. 217-218, 
out./dez. 1999. 

298 Idem, ibidem. 
299 MAULAZ, Ralph B. O constitucionalismo e as novas comunidades a caminho da globalização: a soberania e 

autonomia dos países. Revista Cearense Independente do Ministério Público. Fortaleza: ABC, ano II, n.º 5, p. 264, abr. 
2000. 
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A União Européia conta com instituições próprias, bem como com um 

ordenamento jurídico próprio e autônomo, em decorrência dos correspondentes 

nacionais, mantendo uma relação de cooperação e conexão com eles.300 Nesse sentido, 

Soares301 explica que a soberania estatal vem se enfraquecendo, em decorrência da 

delegação de competências para as instituições supranacionais, bem como para as 

corporações multinacionais. Dessa forma, de acordo com Silva,302 o TJCE deve ser 

considerado como um tribunal supranacional, em face de os Estados europeus estarem 

transferindo parte de seus poderes para um organismo supranacional. 

O posicionamento majoritário aponta para uma delegação e não para uma 

transferência de soberania, o que representa um aspecto quantitativo e não qualitativo, 

notado na Carta Constitucional de alguns países. Em que pese essa constatação, o artigo 

23º, item 1, da Constituição alemã prevê que a federação pode transferir (e não delegar) os 

direitos de soberania, por meio de lei aprovada pelo Conselho Federal.303 Independente de 

um ou outro entendimento, o certo é que a transferência de soberania dos Estados-

membros para a UE, embora de forma gradativa, vem ocorrendo desde a Declaração de 

Schuman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
300 BASTOS JÚNIOR, Luís Magno Pinto. Recepção do Direito Comunitário europeu pelo ordenamento jurídico 

interno dos Estados-membros. Análise comparativa das constituições da Alemanha e Holanda. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília: Subsecretaria de edições técnicas do Senado Federal, ano 36, n.º 144, p. 232, 
out./dez. 1999. 

301 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Direitos fundamentais e Direito Comunitário: por uma metódica de direitos fundamentais 
aplicada às normas comunitárias. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 175. Tradução livre.  

302 SILVA, Volney Zamenhof de Oliveira. Elementos de Teoria Geral do Estado comunitário. São Paulo: Interlex, 2000, p. 
77. 

303 LLORENTE, Francisco Rubio e PELÁEZ, Mariano Daranas. Constituciones de los Estados de la Unión Europea. 
Córcega: Ariel, 1997, p. 8. Tradução livre.  
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9. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo autoriza concluir que a União Européia ainda palmilha 

conquistas que visam, principalmente, à garantia dos direitos fundamentais, ao respeito 

pelo homem livre e responsável e à tolerância. É essa estrutura interna que vai permitir 

seu fortalecimento político, econômico e social, logo, o reconhecimento de sua união 

como potência.  

Quanto à natureza jurídica, cuja identificação e possível adequação foi proposta 

no início deste estudo, pode-se dizer, pelas questões abordadas, que, atualmente, apenas 

traços de várias conformações políticas se sobressaem do contexto da União Européia. 

Esses traços tendem a mostrar aspectos ora de federação, ora de confederação.  

Por tudo isso, ainda não é possível concluir sobre qual é, realmente, a natureza 

jurídica da União Européia, o que se justifica pela seguinte constatação: a consagração dos 

princípios da subsidiariedade e da primazia do Direito Comunitário sobre o nacional – 

aliada ao conjunto de direitos políticos assegurados aos cidadãos europeus; à constante 

delegação (ou transferência) de competência dos Estados-membros para a União 

Européia; à impossibilidade do Direito Comunitário ser invalidado pelo Direito interno, 

ainda que de nível constitucional; ao fato de os acordos celebrados entre a União e um ou 

mais Estados ou organizações internacionais vincularem os Estados-membros e as 

instituições da União Européia; ao fato de tais acordos submeterem-se à competência 

jurisdicional do TJCE – no âmbito comunitário –, especialmente com relação à sua 

interpretação e aplicação; à legitimidade democrática do Parlamento Europeu, que é a 

instituição competente para aprovar a indicação do presidente da Comissão Européia, e a 

execução do orçamento da União Européia;304 à atuação do Tribunal de Justiça da 

Comunidade Européia e do Tribunal de 1ª Instância; à cidadania e moeda comuns, bem 

como ao fato de o cidadão europeu sujeitar-se ao Direito Comunitário, adquirindo, 

diretamente, direitos e deveres específicos, entre outros – sugerem uma federação; por 

outro lado, a inexistência de uma Constituição, de soberania e das Forças Armadas pela 

União Européia e a existência do direito de secessão e de soberania, por parte dos 

Estados-membros, sinalizam uma confederação.  
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É pacífico que os laços criados com a confederação são frágeis e pouco eficazes. 

A confederação tem sido um estágio anterior, preparatório e, às vezes, necessário à 

implementação de uma federação de Estados. Nesse ponto, importante é a lição de 

Serrano,305 segundo a qual a confederação nada mais é do que uma forma arcaica e 

superada de federalismo. Ainda segundo esse autor, a história vem comprovando que as 

confederações têm vida precária, desaparecendo quase sempre para dar espaço a Estados 

federais, como ocorreu na América do Norte, na Alemanha e na Suíça. 

Por isso, a doutrina mais moderna tende a discordar da distinção habitual, 

decorrente do binômio confederação/federação, preferindo englobar ambas as figuras em 

um único conceito genérico de federação, embora cuide de fixar suas peculiaridades.  

É inegável que, de forma gradativa, o Tratado de Maastricht se encarregou de 

transferir poderes e competências aos órgãos comunitários, antes considerados, pelos 

Estados-membros, de soberania estatal e, conseqüentemente, inalienáveis. Todavia, esse 

fato, isoladamente, não é suficiente para enquadrar a União Européia na concepção de 

Estado moderno, pois faltam-lhe componentes primordiais, auto-organização306 e 

autodeterminação.307 

Tem-se como incontroverso, entretanto, que a Europa do futuro será marcada 

não só pela esperança na sedimentação da democracia e da economia de mercados, mas 

igualmente pelo equilíbrio no plano político-social, visando à construção de espaço 

interno de segurança e liberdade. A adoção do sistema federal pela União Européia dará, à 

Europa, a condição de maior bloco econômico-estratégico mundial, criando mecanismos 

cooperativos de melhoria substancial de seu processo decisório; enfim, uma afirmação de 

unidade interna e externa. 

Diante dessa visão, os cidadãos europeus aguardam que seus governos realizem 

um amplo debate sobre o futuro da União Européia, visando identificar uma forma de 

                                                                                                                                                                                
304 A decisão do Parlamento Europeu referente à aprovação ou não da execução do orçamento da União Européia pela 

Comissão Européia, levará em conta o relatório que, obrigatoriamente, é apresentado pelo Tribunal de Contas 
Europeu. 

305 SERRANO, Nicolás Péres. Tratado de Derecho Político. 2.ª ed. Madrid: Civitas, 1997, p. 236.  
306 É o poder pelo qual o Estado “elabora sua própria Constituição e, portanto, define as suas atribuições, cria os 

seus órgãos e fixa-lhes competência. Esta característica é expressa pela doutrina de língua alemã através da 
expressão Kompetenz-Kompetenz (podendo-se traduzi-la livremente). TAVARES, José. Estudos jurídico-políticos: 
federalismo e União Europeia, eleições, partidos políticos e cidadãos eleitores. Lisboa: UAL, 1996.     

307 É o poder de o Estado determinar o seu domínio de atuação. 
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Estado adequada e, com isso, assegurar seu fortalecimento enquanto potência político- 

econômico-social. Nesse ponto, porém, os cidadãos europeus permanecem indefesos. 

Os governos dos Estados-membros da União Européia têm demonstrado ampla 

discordância com a idéia de um Estado federal. Em que pese essa constatação, seus 

líderes políticos precisam redescobrir uma visão capaz de aprovar a federação como 

forma de Estado ideal para a União Européia, cuja característica principal pode ser a 

promulgação de uma Constituição Federal, esteada na autonomia dos Estados federados, 

no bicameralismo e na repartição de competências. 

O Estado federal deve possuir um povo, um território e um governo ou poder 

político. Pela análise desses três elementos, nota-se que a União Européia está muito 

próxima de conter todos eles; todavia, não possui nenhum deles verdadeiramente. O 

povo europeu possui cidadania comum, mas falta-lhe nacionalidade européia, capaz de 

vincular os cidadãos dos Estados-membros à União. É inegável, no entanto, que a 

cidadania européia é marco decisivo para a criação da nacionalidade européia e para a 

adoção do federalismo. 

De outro lado, apesar de desfrutar do mesmo espaço físico – já que é livre a 

circulação e a permanência daqueles que possuem cidadania da União Européia no 

território dos Estados-membros – ainda não foi reconhecido o território da União 

Européia. Também não há um governo ou poder político comum, não obstante os 

Estados-membros estarem vinculados às Instituições da União, e de essa ser tida como 

uma entidade política-supranacional por alguns autores. 

Note-se que um Estado não perde essa condição pelo simples fato de, em face de 

determinadas circunstâncias, abrir mão de parte da sua soberania, seja por meio de 

delegação, de transferência ou da adoção do princípio da subsidiariedade. De outro lado, 

essa delegação ou transferência, por si só, não confere à União Européia a condição de 

Estado soberano.  

Observa-se que a soberania não é elemento essencial do Estado, o que possibilita 

a existência de Estados não soberanos. Trata-se, tão-somente, de uma categoria histórica 

necessária à compreensão do atual mundo estatal, mas não do Estado em si.  

Relembre-se que a Alemanha, mesmo sendo um Estado independente, regido 

por uma Constituição própria desde 1949, só veio a ter sua soberania formalmente 

reconhecida pelos demais Estados, especialmente pelos países aliados, em 1954, com o 
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Tratado de Paris.308 Antes disso, não deixou de ser Estado. De outro lado, o fato de o 

atual art. 23º, item 1, da Constituição alemã prever que a federação possa transferir à 

União Européia os direitos de soberania, não lhe retirou a condição de Estado 

independente. 

Não se pode mais negar que a autoridade dos Estados se encontra corroída pela 

globalização e por problemas transnacionais, como a poluição atmosférica, o terrorismo, 

o narcotráfico, as crises monetárias, a AIDS e outros. Além disso, a incapacidade de os 

Estados regularem o “fluxo de bens, pessoas, poluentes, doenças e idéias através das 

fronteiras territoriais tem sido descrita como uma perda de soberania”.309  

Em seu trabalho clássico, The Economics of Interdependence, Cooper, citado por  

Krasner,310 indica que num mundo de grandes mercados abertos de capitais, os Estados 

menores certamente não conseguirão controlar  sua política monetária, uma vez que não 

terão controle sobre os movimentos transfronteiriços de capital.  A toda evidência, afirma 

Krasner, “Se um Estado não pode regular o que passa por suas fronteiras não pode 

regular o que passa no seu interior”. 

Verifica-se ser incontroverso que o conceito atual de soberania é marcado pela 

sua relatividade, no âmbito interno e externo. É certo, também, que o enfraquecimento da 

soberania dos Estados-membros, seja pela via natural referida, seja pela sua delegação ou 

transferência, é um fenômeno indicativo da necessidade de a União Européia adotar o 

federalismo urgentemente.  

Numa visão futurista, conclui-se que o avanço da União Européia rumo ao 

federalismo centrípeto (por agregação), assimétrico e de equilíbrio é inevitável, sob pena 

de se iniciar uma fase de retrocesso ou de estagnação. Os governos da União precisam 

aceitar e conviver com as mudanças, por mais arrojadas que sejam. Somente assim os 

objetivos idealizados por Robert Schuman serão verdadeiramente alcançados pela União 

Européia. 

Sabe-se que o federalismo comporta várias fases, de maior ou menor intensidade, 

não se pretendendo dar àquela forma de Estado um valor absoluto. Com isso, o Estado 

federal pode dar ensejo a um super-Estado da Europa e, ainda assim, criar soluções 

                                                           
308 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Pacto Federativo. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000, p. 74. 
309 KRASNER, Stephen. Soberania: concepções alternativas e normas contestadas. Political Internacional. Lisboa, v. 3, 

nº 22, p. 17-18.  
310 Idem, ibidem. 



 

 111

autônomas oferecidas pela norma jurídica, preservar a diversidade histórica e a 

individualidade da cada um dos Estados-membros. Pode, ainda, contribuir para o ingresso 

dos países do leste europeu, sem que seus cidadãos sejam classificados como europeus de 

segunda classe, bem como facilitar a proteção das minorias, criar meios de proteção da 

liberdade, encorajar e reforçar a democracia, além de fortalecer a participação democrática 

e a eficiência como suas razões justificadoras. 

Admitir a federação como forma de Estado, implementando as reformas 

necessárias, não será fácil para a União Européia. Todavia, a reunificação da Alemanha –  

que também exigiu coragem e determinação dos alemães, em nome de um mundo 

melhor, não só de uma Alemanha melhor — é um exemplo a ser seguido. 

É preciso, com brevidade, instituir um Direito Constitucional que venha a 

disciplinar a União Européia e convocar a respectiva Assembléia Constituinte. Uma 

Constituição Federal Européia deverá fornecer, também, os princípios e a organização 

para as estruturas da federação, proporcionando, assim, a multiplicidade de opções 

políticas.  

Sobre a Constituição da União Européia, já há uma proposta defendida por 

Straw, Ministro do Exterior da Grã-Bretanha, de se fazer a Consolidação de seus 

Tratados. Há, também, um projeto presidido pelo ex-Presidente da França, Valéry 

Giscard d´Estaing, que recomenda um novo tratado para a União Européia, em 

substituição à tão esperada Constituição Européia, antes mesmo da vigência do Tratado 

de Nice. Todavia, esse tipo de iniciativa não põe fim ao impasse, não melhora a Europa, 

não exclui a instabilidade gerada pelo direito de secessão, não controla os movimentos 

transfronteiriços de capitais dos Estados-membros, enfim, não é a solução que os 

europeus aguardam. É, sem dúvida, uma iniciativa precária e arcaica. 

Diferentemente do que tem sido proposto, observa-se a necessidade de uma 

Constituição verdadeira que privilegie mecanismos de representação territorial, 

assegurando, aos governos dos Estados federados, o controle razoável sobre a adoção de 

certos atos normativos, em áreas tradicionalmente reguladas pelas autoridades nacionais. 

Nessa perspectiva, é indiscutível a insuficiência da proposta defendida por Straw 

e do projeto de Giscard d´Estaing, que se assemelham ao que foi feito nos Estados 

Unidos da América, quando se criaram os Artigos da Confederação. Não faz sentido a 

União Européia copiar um modelo superado desde 1787, há quase 220 anos, portanto. As 
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propostas e as preocupações com as quais esses dois líderes pretendem definir o futuro da 

União Européia repetem o teor do art. 2º dos Artigos da Confederação: “(...) cada Estado 

reterá sua soberania, liberdade e independência.”  

Não foi esse artigo, contudo, que deu aos Estados Unidos condições para que o 

país chegasse ao estágio de super-potência mundial. A prova da irrelevância da soberania, 

considerada de vital importância por alguns governos da União Européia, quando se 

adota o federalismo, é que as 13 colônias americanas renunciaram a esse valor, em nome 

das melhorias que tal renúncia causaria aos cidadãos americanos e ao mundo em geral. 

O futuro da União Européia, defendido por Straw e Giscard d´Estaing, se inspira 

no passado dos Estados Unidos, esquecido pelos cidadãos americanos ante a sua 

inutilidade. A toda evidência, não é o melhor modelo para a Europa. 

Diante dessas constatações, é preciso dar aos cidadãos da União Européia a 

possibilidade de decidir sobre o futuro dela, seja permanecendo como está ou adotando o 

modelo federativo.  

Tal perspectiva implica a dissolução do Parlamento Europeu e, mantendo os 

mesmos moldes já existentes, a convocação de uma Assembléia Constituinte, 

possibilitando previamente que os eurodeputados sejam eleitos para decidir o futuro da 

União Européia. Aprovada a proposta federalista, os deputados deverão se encarregar, 

imediatamente, de redigir a primeira Constituição da União Européia.  

Nessa hipótese — a título de contribuição prestada por este trabalho —, a 

primeira Constituição da União Européia deverá ser escrita e sintética, dispondo, apenas, 

sobre o essencial. Nesse contexto, torna-se possível:   

1) adotar o federalismo assimétrico em três níveis: União, Estados e Municípios;  

2) enumerar um pequeno número de atribuições e competências exclusivas da 

União, ficando as demais reservadas aos Estados-membros, através de suas próprias 

Constituições, ou na esfera da competência concorrente. Nessa, caberá à União, apenas, a 

edição de normas gerais, sem prejuízo, de acordo com a experiência, dessa parcela de 

competência ser gradativamente transferida à União, o que provocará um fortalecimento 

do Órgão Central. Com isso, cada cidadão ficará simultaneamente sujeito a duas 

Constituições — à federal e à do Estado federado ao qual pertence; 

3) proporcionar às Constituições dos Estados-membros, transformarem-se em 

Constituições dos Estados-federados, feitas as adaptações essenciais à federação; 
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4) manter a estrutura dos Estados-membros como está, feitas, apenas, as 

adaptações essenciais à federação; 

5) instituir uma forma de intervenção na União, caso essa viole a autonomia dos 

Estados-membros; 

6) estabelecer um sistema eleitoral único;  

7) criar uma capital para a União Européia; 

8) transformar o Tribunal de Justiça da Comunidade Européia em Tribunal 

Constitucional Federal, mantendo, na medida do possível, as Cortes Constitucionais e a 

atual estrutura do Poder Judiciário dos Estados-membros; 

9) admitir o ingresso dos países do leste europeu, bem como de outros países que 

desejarem ingressar na União Européia, inclusive a Turquia, valorizando sua posição geo-

estratética e o fato de esse país ser um grande produtor de petróleo; 

10) instituir os três Poderes e o Ministério Público da União Européia;  

11) transformar o Tribunal de Justiça de 1ª Instância em Corte Federal de Justiça, 

com jurisdição nacional, para decidir as questões infraconstitucionais; 

12) transformar o Parlamento Europeu em Câmara Baixa (ou Câmara dos 

Deputados), mantendo-se o critério da proporcionalidade e o número de deputados; 

13) extinguir o Conselho Europeu e a Comissão Européia, incorporando suas 

atribuições, seu patrimônio e seus servidores à União; 

14) criar a Câmara Alta (ou Senado), com número variável de Senadores – a 

exemplo do Bunderast alemão –, que deverão, assim com os membros da Câmara Baixa, 

ser eleitos pelos cidadãos dos Estados federados, por meio de sufrágio universal e pelo 

voto direto, secreto e obrigatório, com valor igual para todos; 

15) estabelecer a república parlamentarista como forma de governo; 

16) convocar eleição para eleger o primeiro Presidente da República (Chefe de 

Estado), com mandato de quatro anos, por meio de sufrágio universal e pelo voto direto, 

secreto e obrigatório. 
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CRONOLOGIA311 DA UNIÃO EUROPÉIA 

 
1924 

Criação da União Pan-Européia e difusão do Manifesto Pan-Europeu. Em pouco tempo, a 
União Pan-Européia e a União Parlamentar Européia constituem-se nos principais 
movimentos de militantes europeus. Esses movimentos, com vocação supranacional, 
têm objetivo semelhante, qual seja: a eleição direta de uma constituinte européia. 

1926 
Congresso em Viena, sob a presidência de honra de Seipel, Benes, Loebe, Caillaux, 
Sforza e Politis, e com a presença de 2000 participantes provenientes de 24 Estados. É 
aprovado o Manifesto Pan-Europeu, além de terem sido esboçadas as grandes linhas da 
confederação européia: a garantia da igualdade, da segurança e da soberania confederal. 
A isso acrescentem-se: aliança militar; criação progressiva da união aduaneira; 
valoração em comum das colônias dos Estados europeus; moeda comum; respeito 
pelas civilizações nacionais e proteção das minorias nacionais, bem como colaboração 
da Europa com outros grupos de Estados, no quadro da Sociedade das Nações. 

1929 
Aristide Briand, em nome da França, pronuncia um discurso retumbante perante a 
Assembléia das Sociedades das Nações em Genebra (Suíça), oportunidade em que 
conclama os povos da Europa para estabelecerem uma espécie de laço federal. 

1930 
Maio 
Encarregado de precisar a proposta de laço federal, o governo francês publicou Le 
mémorandum sur l’organisation d’um régime d’union fédérale européenne. 

1939 
No início da guerra, Léo Blum toma posição em Le populaire a favor de uma Europa 
Federal. 

1941 
Junho 
Altiero Spinelli, comunista convertido ao federalismo, e Ernesto Rossi, deportados para 
a ilha de Ventotène, fazem circular, clandestinamente, o Manifesto Ventotène e fundam o 
MFE — Movimento Federalista Europeu. 

1943 
Janeiro 
Thomas Mann dirige-se aos Europeus através da rádio de Nova Iorque, dizendo: (...) 
De todas as falsidades de Hitler, a mais insolente é a ilusão européia, a perversão da idéia européia 
(...). Saibam, ouvintes europeus (...) a verdadeira Europa será criada por vós, com a ajuda das 
potências livres. 

                                                           
311 As informações que constituem a presente cronologia foram obtidas mediante consulta às seguintes obras: 

ENTERRÍA, Eduardo García et al. Codigo de la Union Europea. Madrid: Civitas, 1996; SIDJANSKI, Dusan. O Futuro 

Federalista da Europa – A Comunidade Europeia das Origens ao Tratado de Maastricht (Trad. Maria Carvalho). 1ª ed. Lisboa: 

Gradiva, 1995; CEREXHE, Etienne. O Direito Europeu. Lisboa : Notícias, v. I e II, 1979. Também decorrem de consulta 

feita ao site sobre a União Européia: “http://www.eca.eu.int”. As informações estão atualizadas até dezembro de 2002. 

Na medida do possível, foi mantida a originalidade dos textos. 
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Abril 
Publica-se o primeiro número dos Cahiers politiques, dedicado à França e à idéia européia. 
Março 
Carl Friedrich Goerdeler, chefe de uma conspiração contra Hitler, exprime o 
pensamento europeu num diário secreto: Unificação da Europa na base de Estados europeus 
independentes: esta unificação efetuar-se-á por etapas! Será imediatamente criada uma união econômica 
européia, com um conselho econômico permanente. A Unificação política não precederá, antes seguirá, 
a união econômica.  
Dezembro 
Frenay, num editorial intitulado Resistência (...) esperança da Europa, afirma que A 
resistência européia será o cimento das uniões de amanhã. 

1944 
Janeiro 
O Cahiers politiques anuncia o seguinte: A política deve deixar de se restringir às estreitas 
fronteiras dos Estados separados. Uma das primeiras realizações será a criação dos Estados Unidos 
da Europa. Não se trata de utopia: os Estados Unidos da Europa estão em marcha. Março 
31 A primeira reunião de resistentes de nove países foi seguida de mais quatro 
encontros, que culminaram num projeto de declaração das resistências européias. É o 
primeiro ato político dos federalistas europeus e o primeiro apelo à coordenação dos 
movimentos de resistências. Com ele, foi estabelecido um secretariado permanente, 
encarregado de coordenar os esforços pela libertação dos países, pela organização da 
união federal dos povos europeus e pela instauração da paz e da justiça no mundo. 

1946 
Surgem o MSEUE (Movimento Socialista para os Estados Unidos da Europa) e as 
NEI (Novas Equipes Internacionais), grupos de inspiração partidária em torno de um 
ideal europeu, oriundos dos partidos democrata-cristãos ou formados por 
personalidades a eles ligados. Promovem esse ideal para além das fronteiras nacionais. 
Setembro 
19 Em discurso pronunciado na Universidade de Zurique (Suíça), Winston Churchill 
apela para a criação de uma espécie de Estados Unidos da Europa. 
Dezembro 
17 Criação da União Européia dos Federalistas em Paris (França); uma corrente 
supranacional e pluripartidária. 

1947 
Maio 
14 Instigado por Winston Churchill, nasce o movimento Europa Unida, contrário aos 
órgãos supranacionais e a favor de uma cooperação intergovernamental. 
Junho 
1º René Courtin cria o Conselho Francês para uma Europa Unida que será 
posteriormente integrado no Movimento Europeu (1953). Promovidas pelos 
democratas cristãos, são criadas as Nouvelles equipes internationales, que em 1965 foram 
denominadas Union européenne des démocrates-chrétiens (União européia dos democratas 
cristãos). 
3 Instituído o movimento dos Estados Unidos Socialistas da Europa, redenominado, em 
1961 de Esquerda Européia. 
5 Anunciada a criação do Plano Marshall, para a recuperação econômica da Europa. 
Agosto 
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27-31 Congresso da União Européia dos Federalistas em Montreux (Suíça), quando os 
federalistas adotam o projeto dos Estados Gerais da Europa, a fim de fornecer uma base 
mais larga à sua ação.  
Dezembro 
13-14 As organizações unionistas e federalistas reúnem-se em um comitê internacional 
de coordenação dos movimentos para a unificação da Europa. 

1948 
Janeiro 
1º Entra em vigor a Convenção Aduaneira entre a Bélgica, Luxemburgo e os Países 
Baixos. 
Março 
17 Assinatura do Tratado da União Ocidental (Tratado de Bruxelas) pela Bélgica, 
França, Luxemburgo, Países Baixos e Reino Unido. 
Abril 
16 Criação da OECE (Organização de Cooperação Econômica Européia) para 
coordenar o Plano Marshall. 
Maio 
7-11 Mediante iniciativa do comitê de coordenação internacional dos movimentos para 
a Unificação da Europa, reúne-se em Haia (Países Baixos), o Congresso Europeu. 
Presidido por Winston Churchill e na presença de 800 delegados, os participantes 
recomendam a criação de uma assembléia deliberativa européia e de um conselho 
europeu especial, a fim de prepararem a integração econômica e política dos países 
europeus. Recomendam, ainda, a elaboração e adoção de uma carta de direitos do 
homem e a criação de um tribunal de justiça, visando garantir o cumprimento da 
referida carta. 

1949 
Janeiro 
28 A França, o Reino Unido e os países do Benelux (Bélgica, Países Baixos e 
Luxemburgo) decidem instituir um Conselho da Europa e solicitam a colaboração da 
Dinamarca, Irlanda, Itália, Noruega e Suíça, na elaboração de seus estatutos. 
Abril 
4 Assinatura do Tratado do Atlântico Norte, em Washington (EUA). 
Maio 
5 Assinatura dos estatutos do Conselho da Europa em Londres (Reino Unido). 
Agosto 
3 Entram em vigor os estatutos do Conselho da Europa. 
10-8/9 Primeira sessão da assembléia consultiva do Conselho da Europa em 
Estrasburgo (França). Os membros federalistas do Parlamento solicitam a instituição 
de uma autoridade política européia. 

1950 
Maio 
9 Num discurso inspirado em Jean Monnet, Robert Schuman, ministro francês dos 
negócios estrangeiros, propõe que a França, a Alemanha e qualquer outro país europeu 
que pretenda aderir à iniciativa congreguem seus recursos do carvão e aço (Declaração de 
Schuman).  
Junho 
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3 A Bélgica, França, Luxemburgo, Itália, Países Baixos e a Alemanha subscrevem a 
Declaração de Schuman. 
Agosto 
26-28 A Assembléia do Conselho da Europa aprova o Plano Schuman. 
Setembro 
19 Criação da União Européia de Pagamentos. 
Novembro 
4 Assinatura em Roma, da Convenção dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais. 

1951 
Fevereiro 
15 Organiza-se em Paris, uma reunião com vistas à criação de uma Comunidade 
Européia de Defesa, com a participação da Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, 
Alemanha e mais seis observadores: EUA, Canadá, Dinamarca, Noruega, Reino Unido 
e Países Baixos. 
Abril 
18 Os SEIS (Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo e Países Baixos) assinam o 
Tratado de Paris que institui a Comunidade Européia do Carvão e do Aço (CECA). 
Dezembro 
10 Paul Henri Spaak abandona a Presidência da Assembléia Consultiva do Conselho 
da Europa, em protesto contra a falta de entusiasmo do Reino Unido relativamente à 
Europa. 

1952 
Maio 
27 Os SEIS assinam em Paris o Tratado da Comunidade Européia de Defesa (CED).  
Julho 
23 O Tratado CECA entra em vigor. Jean Monnet é nomeado Presidente da Alta 
Autoridade da CECA e Paul-Henri Spaak Presidente, da Assembléia Comum. 
30 Luxemburgo é designada como sede temporária da CECA. 
Agosto 
10 A Alta Autoridade CECA entra em funcionamento.  
Novembro 
10 O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) decide conceder aos SEIS uma 
derrogação relativa ao tratamento da nação mais favorecida para lhes permitir cumprir 
as suas obrigações CECA. 

1953 
Janeiro 
1º A imposição CECA referente ao primeiro imposto europeu entra em vigor. 
Fevereiro 
10 Institui-se o mercado comum do carvão e do minério de ferro. Os SEIS suprimem 
os impostos aduaneiros e as respectivas restrições à quantidade. 
Março 
7 Publicação do Regulamento Interno do Tribunal de Justiça no Jornal Oficial da 
CECA. A partir daí, os recursos previstos pelo Tratado de Paris puderam ser 
destinados a esse tribunal. 
9 Paul-Henri Spaak, Presidente da Assembléia ad hoc, criada em 10 de setembro de 
1952, apresenta a G. Bidault, Presidente do Conselho CECA, um projeto de tratado 
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que institui uma Comunidade Européia com finalidade política, com os seguintes 
objetivos: salvaguarda dos direitos do homem e das liberdades fundamentais; 
segurança dos Estados-membros contra quaisquer agressões e coordenação de suas 
políticas externas; estabelecimento progressivo de um mercado comum. O projeto 
prevê a criação de cinco instituições: um Conselho Europeu executivo, um Parlamento 
com duas câmaras, um Conselho de ministros nacionais, um Tribunal de Justiça e um 
Comitê Econômico e Social. 
15 Criação do mercado comum de resíduos de ferro. 
Agosto 
12 A CECA e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) assinam um acordo de 
cooperação. 

1954 
Maio 
11 Alcide de Gasperi é eleito Presidente da Assembléia Parlamentar Européia. 
Agosto 
20-23 Os SEIS reúnem-se em Bruxelas (Bélgica). O político francês Pierre Mendes 
France apela com êxito para a redução do caráter supranacional da CED. 
30 A Assembléia Nacional francesa rejeita o Tratado que institui a CED.  
Outubro 
20 Em continuidade à Conferência de Londres, são assinados em Paris acordos 
visando a alterações no Tratado de Bruxelas. Nasce a União Européia Ocidental 
(UEO), organização de cooperação em matéria política de seguridade e defesa. 
Novembro 
10 Jean Monnet, Presidente da Alta Autoridade da CECA, apresenta sua demissão 
após o fracasso da CED. 
Dezembro 
21 O Tribunal de Justiça profere sua primeira sentença. 

1955 
Junho 
1º René Mayer é eleito Presidente da Alta Autoridade CECA. 
1º-2 Realização da Conferencia de Messina (Itália), na qual os Ministros de Assuntos 
Exteriores dos SEIS Estados-membros da CECA estabelecem um acordo quanto ao 
objetivo de integração econômica de seus países. 
Outubro 
23 O Land de Sarre, na seqüência dos resultados de um referendo, rejeita seu estatuto 
autônomo e decide juntar-se à Alemanha. 
Dezembro 
8 O Conselho de Ministros do Conselho da Europa adota como insígnia a bandeira 
azul, com doze estrelas douradas. 

1956 
Janeiro 
7 A Alta Autoridade da CECA confirma o princípio da livre circulação na Comunidade 
dos produtos siderúrgicos importados de países terceiros. 
29 Aprovação do Relatório Spaak. Os Ministros dos Negócios Estrangeiros, reunidos 
em Veneza (Itália), decidem iniciar negociações intergovernamentais para a conclusão 
de dois tratados que instituem uma Comunidade Econômica Européia e uma 
Comunidade Européia da Energia Atômica. 
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Maio 
6 Paul-Henri Spaak, Ministro Belga dos Negócios Estrangeiros, apresenta a seus 
colegas da CECA um relatório sobre os projetos de Tratados das Comunidades, 
prevendo a criação da CEE (Comunidade Econômica Européia) e da Euratom 
(Comunidade Européia da Energia Atômica). 
Junho 
26 Abertura, em Bruxelas (Bélgica), de negociações para a elaboração dos textos que 
instituem a CEE e a Euratom. 

1957 
Março 
25 Os SEIS firmam, em Roma, os tratados que instituem a CEE e a Euratom, 
conhecidos — na atualidade — como Tratados de Roma. 
Abril 
17 Assinatura, em Bruxelas (Bélgica), do protocolo relativo aos privilégios e 
imunidades das Comunidades Européias (CE) e do protocolo sobre o estatuto do 
Tribunal de Justiça da Comunidade Européia (TJCE). 
Outubro 
8 O Conselho CECA solicita à Alta Autoridade a elaboração de uma política geral em 
matéria de energia. 
Novembro 
27 Hans Furler é eleito Presidente da Assembléia Comum da CECA. 

1958 
Janeiro 
1º Entram em vigor os Tratados de Roma. A CEE e a Euratom são instaladas em 
Bruxelas. A Assembléia Parlamentar e o Tribunal de Justiça são comuns às três 
Comunidades (CECA, CEE e Euratom). 
7 Walter Hallstein é eleito Presidente da Comissão da CEE; Louis Armand é eleito 
Presidente da Comissão Euratom e Paul Finet Presidente da Alta Autoridade CECA. 
26 Os SEIS decidem criar o COREPER (Comitê de Representantes Permanentes), 
para preparar o trabalho dos Conselhos. 
Fevereiro 
10 Os Estados-membros estabelecem uma pauta aduaneira harmonizada para o carvão 
e o aço. É concedida uma derrogação à França e à Itália, que poderão, por dois anos, 
aplicar direitos mais elevados a certos produtos. 
Março 
19 Realiza-se em Estrasburgo (França), a sessão que institui a Assembléia Parlamentar 
Européia que deverá substituir a da CECA. Robert Schuman é eleito Presidente da 
Assembléia. 
Abril 
15 O primeiro regulamento do Conselho consagra os idiomas alemão, francês, italiano 
e neerlandês como línguas oficiais das Comunidades. 
20 Publicação do primeiro Jornal Oficial das Comunidades Européias que substitui o 
Jornal Oficial da CECA. 
22 O Conselho nomeia os membros do CES (Comitê Econômico e Social). 
Maio 
13 Os deputados da Assembléia Parlamentar reúnem-se pela primeira vez, divididos 
em grupos políticos e não em função de nacionalidade. 
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19 Reunião em Bruxelas (Bélgica), para a criação do CES. 
21-27 A Assembléia Parlamentar adota seu regimento. 
Julho 
3-11 Uma conferência realizada em Stresa (Itália), lança as bases de uma política 
agrícola comum (PAC). 
7 Em Genebra (Suíça), Walter Hallstein assina um acordo formal de ligação e 
colaboração entre a CEE e a OIT. 
Outubro 
7 O Tribunal de Justiça Europeu que substituiu o Tribunal de Justiça da CECA é 
instalado em Luxemburgo. 
Dezembro 
4 Adoção das primeiras diretivas referentes à política de crédito do BEI (Banco 
Europeu de Investimentos) pelo seu Conselho de Governadores. 
29 Entra em vigor o Acordo Monetário Europeu. 

1959 
Janeiro 
1º Dão-se os primeiros passos no sentido da eliminação progressiva das quotas de 
direitos aduaneiros na CEE. 
7 Robert Schuman é reeleito Presidente da Assembléia Parlamentar. 
Fevereiro 
2 Etienn Hirsch é eleito Presidente da Comissão Euratom substituindo Louis Armand. 
Março 
3 O Tribunal de Justiça Europeu adota seu regulamento processual. 
20 O BEI concede os primeiros empréstimos. 
Maio 
5 O Conselho Europeu aceita a Proposta Dillon dos EUA, relativa às negociações 
multilaterais sobre comércio (enquadramento do Acordo Geral sobre Pautas 
Aduaneiras e Comércio). Essas negociações serão conduzidas pela Comissão, assistida 
por um comitê especial designado pelo Conselho. 
Junho 
8 Candidatura da Grécia à associação com a CEE. 
22 As administrações fiscais nacionais da CEE criam três grupos de trabalho, para 
analisarem a possibilidade de harmonizar a legislação referente à fiscalização indireta. 
25-26 Realização da primeira reunião de peritos dos Estados-membros, com relação ao 
dumping. Procedeu-se à análise da regulamentação a ser criada, visando evitar o dumping 
intracomunitário. 
Julho  
20-21 Sete países da OECE — Áustria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça e 
Reino Unido — decidem criar uma Associação Européia de Livre Comércio (EFTA). 
31 A Turquia candidata-se a integrar a CEE. 
Setembro 
10 Início das negociações para a associação da Grécia à CEE. 
11 Piero Malvestiti é eleito Presidente da Alta Autoridade da CECA, substituindo Paul 
Finet. 
27 Início das negociações para a associação da Turquia à CEE. 
Outubro 
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13 Pierre Wigny, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, lança a idéia de reunir 
numa única instituição a Alta Autoridade da CECA e as duas Comissões — uma da 
CEE e a outra da Euratom — criadas pelos Tratados de Roma, em 25 de março de 
1957. 

1960 
Janeiro 
4 Assinatura, em Estocolmo (Suécia), da Convenção que institui a EFTA, formada pela 
Áustria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça e Reino Unido. 
Maio 
3 Entra em vigor a Convenção de Estocolmo que institui a EFTA. 
11 Adoção, pelo Conselho, do regulamento relativo ao Fundo Social Europeu (FSE), 
com o objetivo de promover o emprego e a mobilidade geográfica e profissional dos 
trabalhadores na Comunidade. 
Setembro 
20 Entra em vigor o FSE. 
Dezembro 
13 É assinado, em Bruxelas (Bélgica), a Convenção que institui a Organização 
Européia para a Segurança da Navegação Aérea (Eurocontrol). 
14 A OECE é transformada na OCDE (Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Econômico). 

1961 
Fevereiro 
10-11 Realização em Paris (França) de uma Cimeira sobre a necessidade de estabelecer 

uma sólida cooperação política. 

Março 
7-10 Hans Furler é reeleito Presidente da Assembléia Comum da CECA. 
Junho 
27 O Governo neerlandês toma a iniciativa de propor a revisão dos Tratados de Roma 
e Paris, através da adoção de uma convenção que institui um Conselho único das 
Comunidades e uma Alta Comissão Européia (fusão dos executivos). A Assembléia 
Parlamentar e as duas Comissões são consultadas acerca da proposta, mas a fusão dos 
executivos não é prosseguida nessa fase, em função de divergências entre os Estados-
membros, quanto ao âmbito da reforma. 
Julho 
18 Realização em Bona (Alemanha) de uma Cimeira européia, durante a qual os SEIS 
externam sua vontade de criar uma união política. 
31 A Irlanda apresenta seu pedido oficial de adesão às CE. 
Agosto  
9 O Reino Unido apresenta seu pedido de adesão às CE. 
10 A Dinamarca apresenta seu pedido oficial de adesão às CE. 
Setembro 
1º Entra em vigor o primeiro regulamento relativo à livre circulação dos trabalhadores. 
Novembro 



 

 132

20-21 Realização em Estrasburgo (França) de um encontro das instituições da CEE. 

São debatidos os temas de transição da primeira para a segunda fase do Mercado 

Comum e a associação com os territórios ultramarinos. 

Dezembro  
20 Walter Hallstein é reconduzido ao cargo de Presidente da Comissão da CEE. 

1962 
Janeiro 
10 Tomada de posse da nova Comissão da CEE, presidida por Walter Hallstein. Pierre 
Chatenet é nomeado Presidente da Comissão da Euratom, substituindo Etienn Hirsch. 
14 Adoção, pelo Conselho, dos primeiros regulamentos relativos à PAC, instituída 
com o fim de estabelecer um mercado único dos produtos agrícolas e de promover a 
solidariedade financeira através do FEOGA (Fundo Europeu de Orientação e Garantia 
Agrícola). 
Fevereiro 
5-6 Adoção, pelo Conselho, do regulamento interno do FSE. 
Março 
27-30 Gaetano Martino é eleito Presidente da Assembléia Parlamentar, a qual decide 
denominar-se Parlamento Europeu. 
Abril 
4 Adoção dos regulamentos e decisões de base da PAC. 
30 A Noruega apresenta seu pedido oficial de adesão às CE. 
Julho 
1º Os direitos aduaneiros aplicados aos produtos industriais entre países membros são 
reduzidos para 50% de seu valor de 1957. 
30 Entra em vigor os regulamentos que instituem uma PAC. 
Outubro 
13 Adoção, pelo Conselho, da primeira diretriz relativa à regulamentação geral da 
política dos gêneros alimentício na CEE, definindo os corantes que podem ser 
utilizados na produção dos alimentos. 
Novembro 
1º Entra em vigor o acordo de associação entre a Grécia e as Comunidades. 

1963 
Janeiro 
14 O General de Gaulle, Presidente da República Francesa, declara que a França 
duvida da vontade política do Reino Unido, no que respeita à adesão à Comunidade. 
Alguns dias depois, são suspensas as negociações entre a França e todos os países 
candidatos. 
Fevereiro 
5 Em acórdão referente ao Caso Van Gend en Loos, o TJCE declara que a Comunidade 
constitui uma nova ordem jurídica, em benefício da qual os Estados-membros 
aceitaram limitar seus direitos soberanos.  
Março 
25-29 Gaetano Martino é reeleito Presidente do Parlamento Europeu. 
Maio 
4 Ocorre a abertura oficial das negociações comerciais com o GATT — Kennedy Round. 
Junho  
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1º Em conformidade com a decisão de acelerar a criação de uma união aduaneira, 
procede-se à sexta redução dos direitos aduaneiros, no âmbito intracomunitário, e ao 
segundo alinhamento relativo à pauta exterior comum. 
20 Assinatura, em Iaundé (Camarões), da Convenção de Iaundé, que consiste num 
acordo de associação celebrado por um período de cinco anos entre as CE e 17 países 
africanos e Madagascar. 
Setembro 
4 Morte de Robert Schuman. 
23-24 O Conselho chega a um acordo de princípio, quanto à questão da fusão dos 
executivos. 
Outubro 
8 Dino del Bo é nomeado Presidente da Alta Autoridade da CECA.  

1964 
Janeiro 
10 Walter Hallstein é reconduzido no cargo de Presidente da Comissão da CEE. 
Maio 
4 Abertura oficial das negociações multilaterais da Kennedy Round no âmbito do Acordo 
Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT). A Comunidade participa da 
reunião. 
23-15/6 Realização em Genebra (Suíça), da Conferência Mundial sobre Comércio e 
Desenvolvimento. 
Junho 
1º Entra em vigor a Convenção de Iaoundé.  
Julho 
1º Criação do FEOGA. 
15 Em acórdão referente ao Caso Costa/ENEL, o TJCE declara o primado do direito 
comunitário sobre o direito nacional. 
Setembro 
18 Acordo do Conselho sobre a composição da comissão única, que contará com nove 
membros na sua forma definitiva. 
Dezembro 
1º Entra em vigor o tratado de associação assinado entre a CEE e a Turquia. 
15 O Conselho solicita à Comissão única que apresente propostas relativas ao 
financiamento da PAC e às condições de transferência de direitos sobre os produtos 
agrícolas para o orçamento comunitário. 
30 A Assembléia Geral das Nações Unidas cria a CNUCED (Conferência das Nações 
Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento), através de seu estatuto. 

1965 
Março 
2 Victor Leemans é eleito Presidente do Parlamento Europeu. 
Abril 
5-30 O Conselho da CNUCED, órgão permanente da conferência, realiza sua primeira 
reunião em Nova Iorque (EUA). Adota um programa de trabalho, cria suas agências e 
estabelece as respectivas atribuições. 
8 Assinatura em Bruxelas (Bélgica) do tratado de fusão dos executivos das três 
Comunidades (CECA, CEE e Euratom) que entra em vigor em 1 de julho de 1967, 
estabelecendo Conselho e Comissão únicos das Comunidades Européias. 
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Junho 
26 A França ratifica o Tratado que institui um conselho único e uma comissão única 
das Comunidades Européias. 
30 A Alemanha ratifica o Tratado que institui um Conselho único e uma Comissão 
única das Comunidades Européias. 
Julho  
1º A França rompe as negociações sobre o financiamento da PAC. O Governo francês 
ordena a retirada do seu representante permanente e a delegação francesa deixa de 
participar das reuniões do Conselho ou do Comitê de Representantes Permanentes. 
22 A Comissão apresenta ao Conselho um memorando sobre o financiamento da PAC 
e sobre os recursos próprios da Comunidade. 
26-27 O Conselho aceita o memorando da Comissão sobre o financiamento da PAC, 
considerando-o uma boa base de discussão. 
Setembro 
20 Os Estados-membros são destinatários de recomendações da Comissão, no sentido 
de evitarem a criação de entraves ao comércio intracomunitário, quando adotam 
legislação ou regulamentações de natureza técnica. 
Dezembro 
1º Em acórdão referente ao Caso Dekker, o TJCE, julgando matéria relativa à segurança 
social dos trabalhadores migrantes, decide que a expressão prestações em espécie não 
engloba as prestações suplementares de pensão, destinadas a cobrir uma parte das 
contribuições para o regime de seguro de doença do titular. 

1966 
Janeiro 
1º A CEE entra na terceira e última fase do período de transição para o mercado 
comum, o que implica a substituição da votação por unanimidade pela votação por 
maioria, na aceitação das decisões do Conselho. 
20 Realização da reunião anual conjunta das Instituições Européias em Bruxelas 
(Bélgica). Os debates referem-se aos seguintes temas: a cooperação entre a Comissão e 
o Conselho e o procedimento de adoção de decisões por maioria do Conselho.  
28-29 É aprovado o Compromisso de Luxemburgo. Após ter praticado a política da 
cadeira vazia ao longo de sete meses, a França retoma seu lugar no Conselho, em troca 
da manutenção da votação por unanimidade sempre que estejam em causa interesses 
vitais. 
Março 
7 Alain Poher é eleito Presidente do Parlamento Europeu, substituindo Victor 
Leemans.  
Abril 
5 A Bélgica ratifica o Tratado que institui um conselho único e uma comissão única das 
Comunidades Européias. 
29 A Itália ratifica o Tratado que institui um conselho único e uma comissão única das 
Comunidades Européias. 
Maio 
11 O Conselho adota as decisões e resoluções sobre o calendário e o financiamento da 
PAC, determinando seus objetivos em outros domínios de interesse comum. 
Junho 
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30 O Grão-Ducado de Luxemburgo ratifica o tratado que institui um conselho único e 
uma comissão única das Comunidades Européias. 
Outubro 
25 Os Países Baixos ratificam o tratado que institui um conselho único e uma comissão 
única das Comunidades Européias. 
Novembro 
28 Realização de reunião conjunta das Instituições Européias. Os principais temas são: 
os progressos da Comunidade, no sentido da concretização da união econômica, e as 
perspectivas futuras. 

1967 
Fevereiro 
9 O Conselho de Ministros das Comunidades Européias decide harmonizar os 
impostos indiretos na Comunidade, adotando o princípio do sistema do imposto sobre 
o valor acrescentado e aprovando o primeiro programa de política econômica a médio 
prazo, que define e estabelece os objetivos da política econômica da Comunidade para 
os anos seguintes. 
Março 
13 Alain Poher é reeleito Presidente do Parlamento Europeu. 
Maio 
11 O Reino Unido apresenta um novo pedido de adesão à Comunidade. A Irlanda, a 
Dinamarca e, pouco tempo depois, a Noruega apresentam, igualmente, seus 
respectivos pedidos de adesão. O General de Gaulle continua a manifestar reticências 
quanto à adesão do Reino Unido. 
29-30 Realização em Roma de uma Cimeira para comemorar o décimo aniversário da 
assinatura dos Tratados CEE e Euratom. Os chefes de Estado e governo pronunciam-
se a favor da entrada em vigor do tratado de fusão das instituições das três 
Comunidades a partir de 1 de julho de 1967. 
Junho 
30 A Comissão assina a ata final das negociações multilaterais do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio — GATT — Kenned Round. 
Julho 
1º Entra em vigor o Tratado de Fusão dos Executivos das três comunidades (CECA, 
CEE e Euratom). As Comunidades Européias passam, assim, a dispor de uma 
Comissão e Conselho únicos, embora essas duas instituições continuem a atuar em 
conformidade com as regras de cada uma das Comunidades. 
3 Primeira reunião do Conselho das Comunidades Européias, cuja presidência foi 
assegurada pela Alemanha. 
6 Tomada de posse da nova Comissão, presidida por Jean Rey. 

1968 
Janeiro 
1º A França assume a Presidência do Conselho das CE. 
Março 
12 Alain Poher é reeleito a Presidência do Parlamento Europeu. 
Julho 
1º A Itália assume a Presidência do Conselho das CE. Entra em vigor a união 
aduaneira. Os direitos aduaneiros aplicados às trocas comerciais intracomunitárias são 
suprimidos 18 meses antes da data prevista no Tratado de Roma e é introduzida a 
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Pauta Aduaneira Comum. Essa substitui os direitos aduaneiros nacionais aplicáveis ao 
comércio com o resto do mundo. 
Outubro 
23 Comemoração do 10.º aniversário do TJCE em sessão solene, assistida por 
numerosos representantes das instituições comunitárias, dos governos e dos mais altos 
órgãos jurisdicionais e administrativos dos Estados-membros. 
Novembro 
27 O Conselho, o Parlamento e a Comissão discutem alguns pontos de vista sobre as 
perspectivas das Comunidades. Nesse contexto, debateu-se sobre a necessidade de 
democratizar os mecanismos institucionais das Comunidades, bem como de reforçá-
los e alargá-los, garantindo o futuro da Euratom e de instituir uma cooperação estreita 
no domínio monetário. 

1969 
Janeiro 
1º Luxemburgo assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a França. 
Fevereiro 
6-7 Reunião, em Luxemburgo, do Conselho da UEO. 
Julho 
1º Os Países Baixos assumem a Presidência do Conselho das CE, substituindo 
Luxemburgo. 
6 Jean Rey é reconduzido no cargo de Presidente da Comissão. 
16 Apresentação ao Conselho de um memorando da Comissão sobre a substituição 
das contribuições dos Estados-membros pelo sistema de recursos próprios das 
Comunidades e sobre o reforço dos poderes orçamentários do Parlamento Europeu. 
22-23 O Conselho retoma a apreciação dos pedidos de adesão à Comunidade Européia 
feitos pelo Reino Unido, Dinamarca, Irlanda e Noruega. É solicitado à Comissão que 
atualize o parecer emitido anteriormente (em setembro de 1967). 
29 Assinatura da Segunda Convenção de Iaundé (Camarões). 
Agosto 
10 A pedido do Conselho, a Comissão atualiza seu parecer sobre os pedidos de adesão 
do Reino Unido, Dinamarca, Irlanda e Noruega, à Comunidade Européia. 
26-23/9 Realização em Genebra (Suíça), da nona sessão da CNUCED. As discussões 
são essencialmente consagradas à contribuição da CNUCED para a segunda década de 
desenvolvimento das Nações Unidas. 
Outubro 
1º Parecer suplementar da Comissão sobre os quatro últimos pedidos de adesão à 
Comunidade Européia. 
15 Apresentação pela Comissão ao Conselho de uma proposta de decisão destinada a 
dotar a Comunidade dos instrumentos necessários à promoção de política de 
desenvolvimento regional. 
12 Em acórdão referente ao Caso Stauder, o TJCE, pela primeira vez, decide 
pronunciar-se sobre a proteção de pessoas singulares, declarando que os princípios 
gerais do direito comunitário, que compete ao tribunal fazer respeitar, incluem os 
direitos fundamentais da pessoa.  
Dezembro 
1º-2 Na Cimeira realizada em Haia (Países Baixos), os chefes de Estado e de governo 
confirmam sua vontade de prosseguir gradualmente para uma união econômica e 
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monetária genuína e para a estreita harmonização das políticas sociais dela resultantes; 
reafirmam o acordo quanto ao princípio do alargamento da Comunidade. 
11 Jean Rey, Presidente da Comissão, demonstra perante o Parlamento Europeu sua 
satisfação quanto às decisões adotadas na Cimeira, no que se refere à consolidação e ao 
reforço da Comunidade.  
31 Chega ao fim o período transitório de 12 anos para a implementação do mercado 
comum, conforme previsto no tratado que instituiu a CEE. 

1970 
Janeiro 
1º A Bélgica assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo os Países Baixos. 
Março 
4 A Comissão apresenta um memorando ao Conselho, sobre a elaboração de um plano 
para a criação da união econômica e monetária.  
6 O Conselho nomeia um comitê de peritos, presidido por Pierre Werner, para 
apresentar propostas sobre a criação da união econômica e monetária e designa um 
segundo comitê de peritos, presidido por Etienne Davignon, para formular proposta 
de cooperação política. 
10 Mario Scelba é eleito Presidente do Parlamento Europeu, substituindo Alain Poher. 
 Abril 
22 Decisão do Conselho no sentido de introduzir, paulatinamente, um sistema de 
recursos próprios no quadro do qual a Comunidade receberá todos os direitos 
aduaneiros sobre produtos importados de Estados terceiros, todas as imposições sobre 
as importações de produtos agrícolas e recursos resultantes do imposto sobre o valor 
acrescentado. 
22 Assinatura do Tratado de Luxemburgo, que modifica algumas das disposições dos 
tratados comunitários relativas ao orçamento e atribui — em matéria orçamentária — 
maiores poderes ao Parlamento Europeu. 
Maio 
13 Cerimônia comemorativa do vigésimo aniversário da Declaração Schuman. 
Junho 
30 Abertura, em Luxemburgo, das negociações com os quatro candidatos à adesão à 
União (Dinamarca, Irlanda, Noruega e Reino Unido). 
Julho 
1º A Alemanha assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Bélgica. 
2 Início de funções da nova Comissão, sendo seu Presidente Franco Maria Malfatti. 
Outubro 
8 O Conselho apresenta um relatório final sobre o memorando relativo à criação da 
união econômica e monetária. 
26 O Conselho chega a um acordo sobre os princípios e procedimentos de 
implementação da ação comunitária, no domínio da política regional.  
27 Os Estados-membros aprovam o Relatório Davignon sobre a cooperação política 
entre eles. O objetivo é fazer com que a Europa fale a uma só voz, no que se refere aos 
principais problemas internacionais. 
Novembro 
26 O Conselho decide proceder a uma reforma no FSE, visando dotar a Comunidade 
de instrumentos adequados à segurança da correlação entre a política social e as outras 
políticas comunitárias. 
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Dezembro 
17 Em acórdão referente ao Internationale Handelsgesellschaft, o TJCE esclarece o conceito 
de direitos fundamentais no direito comunitário. Declara, ainda, que a proteção desses 
direitos, embora inspirada nas tradições constitucionais comuns aos Estados-membros, 
deve ser garantida no quadro da estrutura e dos objetivos da Comunidade. 

1971 
Janeiro 
1º A França assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Alemanha.  
11-13 Reunião anual da Conferência Parlamentar da Associação CEE, Estados 
Africanos e Malgaxe (EAMA), em Yaoundé (Camarões). 
Fevereiro 
12 O Parlamento Europeu apresenta a decisão sobre o relatório da Comissão, quanto à 
implementação das diretivas do Conselho sobre a liberdade de estabelecimento e livre 
prestação de serviços. Decide que os Estados-membros devem implementar as 
referidas diretivas e que a Comissão deve controlar sua adequada aplicação. 
Março 
22 O Conselho aprova o Plano Werner para reforçar a coordenação das políticas 
econômicas. Os Estados-membros devem adotar medidas para harmonizar as 
respectivas políticas orçamentárias e para reduzir as margens de flutuação entre as 
divisas. 
31 Em acórdão relativo ao Caso AETR (Acordo europeu em matéria de transportes 
rodoviários), o TJCE desenvolve princípios que estabelecem a fronteira entre os 
poderes da Comunidade e o dos Estados-membros. Declara, ainda, que quando são 
introduzidas regras comuns, só a Comunidade está em posição de assumir e respeitar 
obrigações assumidas em relação a Estados terceiros, no que se refere ao domínio de 
aplicação integral da ordem jurídica comunitária. 
Maio 
12 O Conselho introduz um sistema de montantes (monetários) compensatórios para 
o comércio de produtos agrícolas entre os Estados-membros, com o fim de manter a 
unidade do mercado comum agrícola.  
25 Em acórdão referente ao Caso Defrenne, o TJCE determina que uma pensão de 
reforma, parte de um sistema de segurança social previsto por lei, não constitui um 
benefício pago indiretamente pelo empregador ao trabalhador em função das relações 
de trabalho. 
Junho 
3 Os Ministros da Justiça da Comunidade reúnem-se pela primeira vez em 
Luxemburgo. São assinados dois protocolos que vão atribuir, após ratificação pelos 
Estados-membros, novas competências ao TJCE. 
7 O Parlamento Europeu aprova uma resolução sobre as regras de concorrência e a 
situação das empresas comunitárias no mercado comum e na economia mundial. A 
resolução autoriza a Comissão a apresentar ao Parlamento um relatório especial anual 
sobre a evolução da política de concorrência. 
30 Os países candidatos à adesão às CE — Dinamarca, Irlanda, Noruega e Reino 
Unido — definem as respectivas posições negociais. 
Julho 
1º A Itália assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a França. 
Setembro 
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21-28 15.ª Conferência Geral sobre energia atômica em Viena (Áustria). É anunciado o 
mandato conferido pelo Conselho à Comissão para negociar com a AIEA (Agência 
Internacional da Energia Atômica) um acordo relativo a garantias.  
Novembro 
16-26 Vigésima Sétima sessão do GATT. 

1972 
Janeiro 
1º Luxemburgo assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Itália. 
22 Assinatura pela Dinamarca, Irlanda, Noruega e Reino Unido dos Tratados de 
Adesão às CE. 
Março 
14 Reeleição de Walter Behrendt para Presidente do Parlamento Europeu. 
21 Renúncia de Franco Maria Malfatti, Presidente da Comissão, que é substituído pelo 
Vice-presidente Sicco Mansholt. Com base num resumo geral das condições para a 
realização da primeira fase da união econômica e monetária, apresentado pela 
Comissão, o Conselho adota uma resolução. 
Abril 
13-21/5 3.ª Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD) em Santiago (Chile). 
24 Criação do mecanismo da serpente monetária: Os SEIS concordam em limitar a 
margem de flutuação entre suas divisas para 2,25%. 
24-25 O Conselho aprova o Acordo de Associação que admite a Maurícia à 
Convenção entre a CE e os EAMA. 
Maio 
1º O FSE, com as reformas introduzidas pela decisão do Conselho de fevereiro de 
1971, tona-se operacional. 
10 Elaboração de um referendo, na Irlanda, sobre sua adesão às CE, oportunidade em 
que se obteve votação majoritária a favor dela. 
Junho 
5-6 O Conselho decide alargar o âmbito das preferências generalizadas, para abranger 
os países em desenvolvimento que aderiram ao grupo dos setenta e sete, juntamente com 
outros países e territórios; os efeitos seriam a partir de janeiro de 1973. Chega, 
igualmente, a um acordo quanto as linhas a serem seguidas pela Comunidade, no 
exame do GATT. 
Julho 
1º Os Países Baixos assumem a Presidência do Conselho das CE, substituindo 
Luxemburgo. 
Setembro 
12 Reunião em Roma, dos Ministros das Finanças dos SEIS e dos quatro países 
candidatos à adesão. Concordam que, na primeira fase da união econômica e 
monetária, é necessário criar um Fundo Europeu de Cooperação Monetária. 
18 Assinatura de acordos preferenciais de comércio com o Egito e o Líbano. 
19 Assinatura de um acordo preferencial de comércio com o Chipre. 
25 Realização de um referendo, na Noruega, sobre sua adesão às CE. Votação 
majoritária contra a adesão. 
Outubro 
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2 Realização de um referendo, na Dinamarca, sobre sua adesão às CE. Votação 
majoritária a favor dela. 
9 Na seqüência da votação negativa do referendo, o governo norueguês declarou que a 
Noruega não submeterá ao Parlamento o projeto de lei de ratificação da adesão. O 
Parlamento Europeu aprova uma resolução com sugestões e requisitos definitivos para 
a supressão dos controles nas fronteiras intracomunitárias. 
16 Ratificação pelo Reino Unido dos atos relativos à adesão às CE. 
19-21 Cimeira em Paris. Os chefes de Estado e de governo definem novos domínios 
de ação comunitária — referentes às políticas regional, ambiental, social, energética e 
industrial — e reafirmam que o ano de 1980 constitui o prazo final para a criação da 
união econômica européia. 
Novembro 
1º-14 Reunião do GATT, em Genebra (Suíça). 

1973 
Janeiro 
1º A Bélgica assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo os Países Baixos. 
Ocorre a adesão da Dinamarca, Irlanda e Reino Unido às CE. Entra em vigor o 
Acordo de Comércio Livre com a Áustria, Suíça, Portugal e Suécia. 
6 François-Xavier Ortoli é empossado Presidente da Comissão Européia. 
Fevereiro 
8 Criação da Confederação Européia de Sindicatos. 
21 Em acórdão referente ao caso Continental Can, o TJCE determina que, em 
conformidade com o Tratado CEE, deve-se considerar que a situação das empresas 
que se encontrem, após uma concentração, em posição de atingir um poder que 
permita eliminar virtualmente a concorrência, constitui um abuso. 
Março 
13 Cornelis Berkhouwer é eleito Presidente do Parlamento Europeu. 
Abril 
1º Entra em vigor do Acordo de Comércio Livre em matéria industrial entre a 
Comunidade e a Islândia. 
6 Terceira reunião do Comitê Misto CEE em Madri (Espanha). A delegação espanhola 
apresenta a posição do seu governo relativamente ao futuro das relações entre a 
Espanha e a Comunidade, especialmente no que se refere à negociação de um novo 
acordo. 
Junho 
1º Entrada em vigor do Acordo de Associação e do protocolo adicional entre a 
Comunidade e Chipre. 
Julho 
1º A Dinamarca assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Bélgica. 
Entra em vigor o Acordo de Comércio Livre em matéria industrial entre a 
Comunidade e a Noruega. 
3-7 Sessão de abertura da CSCE (Conferência sobre Segurança e Cooperação na 
Europa), em Helsinque (Finlândia). 
Setembro 
12-14 Reunião ministerial do GATT em Tóquio (Japão). As partes concordaram com a 
necessidade de estabelecer um sistema monetário que proteja a economia mundial dos 
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choques e desequilíbrios; reconhecem, ainda, que a nova fase de liberalização do 
comércio deve facilitar o funcionamento adequado do sistema monetário. 
Outubro 
5 A Finlândia assina um acordo de comércio livre em matéria industrial com as 
Comunidades. 
6-27 Guerra do Kippur. Os países produtores de petróleo decidem reduzir ou proibir 
as exportações para alguns países ocidentais e a OPEP (Organização dos Países 
Produtores de Petróleo) decide aumentar substancialmente os preços do petróleo. 
15 Adoção, pelo Conselho, de um conjunto de medidas para melhorar as relações com 
o Parlamento Europeu. Essas medidas previram uma maior participação do Conselho 
nos trabalhos do Parlamento, quanto à conclusão de acordos de comércio e melhoria 
do processo de consulta do Parlamento. 
Novembro 
6 Os NOVE (Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, 
Dinamarca, Irlanda e Reino Unido) reafirmam o seu empenho numa solução pacífica 
da crise no Oriente Médio. 
20 O Conselho debate em profundidade as medidas propostas pela Comissão, 
referentes à reorganização da PAC que irá ser implantada até o final de 1977. 
Dezembro 
14-15 Cimeira em Copenhague (Dinamarca). A crise energética conduz os Estados-
membros a chegarem a acordo sobre a introdução de uma política energética comum. 
Emitiu-se uma declaração sobre a identidade européia, elaborada no contexto dos 
acordos de cooperação política e aprovada pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros. 

1974 
Janeiro 
1º A Alemanha assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Dinamarca. 
Entra em vigor os Acordos entre a CECA e a Áustria, Portugal, Suíça e Suécia. Entra 
em vigor o Acordo de Comércio Livre no setor industrial entre a Finlândia e as 
Comunidades. 
31 A Comissão envia aos chefes de governo uma declaração sobre a situação da 
Comunidade. A declaração salienta a necessidade de a Europa proceder a uma 
aproximação das políticas nacionais e elaborar políticas comuns. O Parlamento declara 
que a unidade da Europa só pode ser alcançada se se permitir que as instituições 
comunitárias prossigam com uma política fundada em uma solidariedade européia. 
Fevereiro 
11-12 O Conselho reconhece, formalmente, o direito de o CES formular pareceres por 
iniciativa própria. Concorda, igualmente, com a publicação dos próprios pareceres pelo 
Comitê. 
Abril 
1º Na seqüência de uma alteração governamental no Reino Unido, o Secretário de 
Estado britânico dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos da Commonwealth faz 
uma declaração ao Conselho sobre a nova política do seu governo em relação à 
Comunidade. Apela para alterações importantes da PAC, para métodos mais equitativos de 
financiamento do orçamento comunitário e para soluções dos problemas monetários. 
2 É apresentada ao Conselho uma declaração conjunta sobre a situação da 
Comunidade. Os presidentes do Conselho e da Comissão reconhecem que o processo 
decisional tem de ser melhorado para se conseguir progressos em questões 
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importantes, bem como garantir a capacidade de trabalho da Comunidade a longo 
prazo. Apresentam, igualmente, uma série de propostas práticas. 
Maio 
29-30 Reunião do Conselho da OCDE. Sir Christopher Soames, Vice-presidente da 
Comissão, salienta a necessidade de reforçar a cooperação internacional e de continuar 
a se trabalhar no sentido de uma liberalização cada vez maior do comércio 
internacional. O Conselho da OCDE aprova uma declaração em que são salientadas as 
dificuldades econômicas nos países membros, especialmente as relacionadas com os 
déficites nos pagamento internacionais. 
Junho 
4 O Conselho aprecia os procedimentos necessários ao exame dos problemas 
levantados pelo Reino Unido e discute o modo de trabalho das instituições 
comunitárias. Chega-se a um acordo sobre alguns melhoramentos a serem 
introduzidos no processo de tomada de decisões. 
10 O Conselho toma duas decisões sobre a concessão de apoio ao FSE; para a adoção 
de medidas específicas em favor dos deficientes e dos trabalhadores migrantes. 
21 Em acórdão relativo ao Caso Reyners, o TJCE determina que quando um nacional de 
um Estado-membro quer criar uma empresa em outro Estado-membro, esse não pode 
aplicar quaisquer disposições de caráter legislativo, regulamentar ou administrativo, 
nem adotar qualquer prática que possa constituir-se em discriminação contra esse 
cidadão, em relação aos seus próprios nacionais. 
Julho 
1º A França assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Alemanha. 
15 O TJCE envia documento a outras instituições comunitárias, referente à União 
Européia. É a primeira instituição a dar resposta ao convite feito na Cimeira de 1972, 
realizada em Paris. 
25-26 Realização de uma conferência ministerial conjunta entre a CE e os Estados da 
África, Caraíbas e Pacífico (ACP), em Kingston (Jamaica). É realçada a resolução 
política adotada pelos Estados ACP e pela Comunidade, no sentido de aprovar a 
Convenção dentro dos prazos impostos pelo temo da Convenção da Yaoundé e do 
Acordo de Arusha. São, ainda, adotadas orientações políticas que representam o 
progresso numa série de pontos. 
Setembro 
17 Aprovação formal, pelo Conselho, das diretrizes de negociações dos acordos 
globais com a Espanha, Israel, Argélia, Marrocos e Tunísia e da extensão do acordo em 
vigor com Malta, que passa a abranger a cooperação e a agricultura. 
Novembro 
14-16 Realização de uma Conferência Mundial da Alimentação em Roma. A 
Comunidade, consciente da grave crise alimentar com que se debatem muitos países 
em desenvolvimento, aumenta seus esforços no domínio da ajuda alimentar e participa 
nos trabalhos da conferência no sentido de ajudar a encontrar uma solução a médio ou 
longo prazo para o problema do abastecimento alimentar. 
26 O Conselho decide ajustar as disposições do tratado relativas ao Tribunal de Justiça 
Europeu com vistas a melhorar seu mecanismo processual, a fim de permitir que ele 
execute o volume de trabalho crescente. Ficou decidido que alguns pedidos de decisão 
— a título prejudicial, relativos a questões de natureza técnica, ou em relação aos quais 
já existe jurisprudência estabelecida — podem ser distribuídos pelo Tribunal de Justiça 
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a suas seções, desde que não haja objeção de qualquer Estado-membro, bem como 
nenhuma instituição solicite a apreciação do processo pelo tribunal plenário. 
30 Ratificação dos acordos entre a CECA, Noruega e Finlândia por todos os Estados-
membros da Comunidade. Esses Acordos entrarão em vigor em 1 de janeiro de 1975. 
Dezembro  
3 O Conselho chega a um acordo quanto ao conteúdo de um projeto de tratado, 
relativo às competências do Parlamento, em matéria orçamentária, e à criação de um 
Tribunal de Contas. Em acórdão relativo ao Caso Binsbergen, o TJCE determina que a 
legislação comunitária, em matéria de livre prestação de serviços, pode ser diretamente 
invocada pelas partes perante os tribunais nacionais, desde que o objeto da disposição 
consista em suprimir qualquer discriminação contra a pessoa que presta os serviços 
com base na sua nacionalidade, ou no fato de residir num Estado-membro diferente 
daquele onde serão prestados os serviços.  
9-10 Cimeira em Paris. Os chefes de Estado e de governo da Comunidade decidem 
realizar reuniões três vezes por ano, passando a designar-se Conselho Europeu. Deram 
luz verde às eleições diretas para o Parlamento Europeu, concordaram com a criação 
do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) e resolveram criar a união 
econômica e monetária. Solicitaram, ainda, ao Primeiro-ministro belga, Leo 
Tindemans, a elaboração de um relatório sintético sobre a União Européia até o final 
de 1975. 
19 Os Representantes dos governos dos Estados-membros decidem prorrogar até 5 de 
janeiro de 1977 o mandato do Presidente da Comissão, François-Xavier Ortoli. 

1975 
Janeiro 
1º A Irlanda assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a França. 
15-16 Reunião do Conselho de Governadores do Comité Interino do FMI (Fundo 
Monetário Internacional), em Washington DC (EUA). É feito um acordo para 
aumentar a quota dos países membros, suprimir o preço oficial do ouro e atribuir aos 
direitos de saque especiais o lugar central no sistema monetário internacional. 
22 O Conselho aprova que seja disponibilizada uma segunda parcela de 100 milhões de 
dólares, no âmbito do compromisso da Comunidade de contribuir com um total de 
500 milhões de dólares, para a operação de emergência em benefício dos países em 
vias de desenvolvimento mais seriamente afetados pelos aumentos nos preços 
internacionais. 
Fevereiro 
28 Firma-se em Lomé (Togo), o primeiro Convênio entre a Comunidade e 46 Estados 
da ACP. Essa convenção ficou conhecida como Lomé I e substituiu as Convenções de 
Iaundé. 
Março 
10-11 Realiza-se em Dublin (Irlanda) a primeira reunião do Conselho Europeu de. 
Firmam-se importantes decisões que permitem ao governo do Reino Unido 
recomendar sua permanência na Comunidade. É adotada uma declaração relativa à 
Conferência de Segurança e Cooperação na Europa. 
11 Georges Spénale é eleito Presidente do Parlamento Europeu. 
18 O Conselho cria o FEDER e um Comitê de Política Regional. Adota, ainda, uma 
unidade de conta européia baseada num cesto de junco, composto por moedas 
comunitárias. Esta unidade começará a ser utilizada no âmbito da Convenção de Lomé 
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e das operações do Banco Europeu de Investimento. Mais tarde, será introduzida 
gradativamente em outros setores das atividades comunitárias. Harold Wilson, 
Primeiro-ministro britânico, declara na Câmara dos Comuns que o governo irá 
recomendar aos cidadãos para votarem yes no referendo sobre a permanência do Reino 
Unido na Comunidade. 
20 Primeira reunião do Alto Conselho, que cria oficialmente o Instituto Universitário 
Europeu de Florença, nomeando o respectivo reitor. 
27 O governo britânico publica um Livro Branco sobre o resultado das renegociações. 
Abril 
9 Na Câmara dos Comuns britânica, 369 deputados votam a favor, em detrimento de 
170 que são contrários à permanência do Reino Unido na Comunidade. 
14 O Conselho adota um programa preliminar para uma política de defesa e 
informação do consumidor. 
28 Assinatura, em Bruxelas (Bélgica), do protocolo adicional que estende a aplicação 
do Acordo da Associação CEE-Grécia aos três novos Estados-membros e de um 
acordo interino sobre a execução prática das disposições comerciais do protocolo 
adicional. 
Maio 
9 Comemoração do 25.º aniversário da Declaração de Schuman. 
11 É assinado um novo Acordo CEE-Israel, em Bruxelas (Bélgica), que substitui o 
Acordo de 1970. Contém cláusulas de cooperação, bem como disposições em matéria 
comercial. 
Junho 
5 Os resultados do referendo britânico revelam que 67,2% dos votantes estão a favor 
de que o Reino Unido se mantenha como país membro da Comunidade. 
12 A Grécia apresenta a sua candidatura oficial para se tornar país membro das CE. 
23-27 A Comunidade participa, em Roma, na primeira sessão do Conselho Mundial da 
Alimentação, criado na seqüência da Conferência Mundial da Alimentação, de 1974. 
24-25 O Conselho e os representantes dos governos dos Estados-membros, reunidos 
em conselho, adotam vários regulamentos que permitem aos Estados da ACP 
beneficiarem das disposições comerciais da Convenção de Lomé a partir de 1 de julho, 
isto é, antes da entrada em vigor da referida convenção. 
Julho 
1º A Itália assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Irlanda. 
15 A Comunidade e o México assinam um acordo comercial. 
16-17 O Conselho Europeu reunido em Bruxelas (Bélgica), solicita ao Conselho das 
Relações Externas um relatório sobre a eleição do Parlamento Europeu por sufrágio 
universal direto, a ser publicado antes do final do ano. 
22 É assinado um tratado que atribui amplos poderes orçamentais ao Parlamento 
Europeu e que institui o Tribunal de Contas. Entrada em vigor em junho de 1977. 
Agosto 
1º É assinada em Helsinque (Finlândia), a ata final da Conferência de Segurança e 
Cooperação na Europa, por 35 Estados. 
30 Reunião do Conselho de Governadores do Comité Interino do FMI, em 
Washington DC (EUA). Acordo sobre novas disposições em matéria de cotação do 
ouro. 
Setembro 
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15 Os governadores do FMI e do Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD) realizam a sua reunião anual. A Comissão participa como 
observadora e Emílio Colombo, Presidente do Conselho em exercício, apresenta uma 
declaração em nome da Comunidade. 
16 São estabelecidas relações oficiais entre a Comunidade e a China. 
Outubro 
13-16 A Comunidade participa de uma reunião preparatória da conferência sobre a 
cooperação econômica internacional realizada em Paris. A abertura da conferência é 
fixada para 16 de dezembro. 
Novembro  
15-17 Cimeira de Rambouillet (França). Os chefes de Estado e de governo da 
República Federal da Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Estados Unidos e Japão 
sublinham a necessidade urgente de recuperação econômica nos países industrializados 
e expressam sua vontade de intensificar a cooperação internacional. 
18 Realiza-se em Bruxelas (Bélgica) uma conferência tripartida sobre a situação 
econômica e social em que participam os ministros da Economia e dos Assuntos 
Sociais, os representantes dos trabalhadores e dos empregadores dos NOVE Estados-
membros e a Comissão. É solicitado à Comissão que examine mais minuciosamente os 
assuntos discutidos e que prepare a próxima conferência. 
26 A Comissão interpõe perante o TJCE uma ação contra a França, por ter criado um 
imposto de importação para vinhos italianos, violando, assim, o tratado. 
Dezembro 
12 O Conselho Europeu reúne-se em Roma. São tomadas decisões sobre a eleição do 
Parlamento Europeu por sufrágio universal, sobre a união em matéria de passaportes e 
sobre uma única representação comunitária para o diálogo Norte-Sul. 
15 É assinada uma convenção comunitária sobre a patente européia para o mercado 
comum (patente comunitária). 
16 Em acórdão referente ao Caso do setor de açúcar, o TJCE define a prática harmônica e 
várias regras em questões importantes para o desenvolvimento do direito comunitário 
em matéria de concorrência. 
16-19 Reunião em Paris, da conferência ministerial sobre a cooperação económica 
internacional. Os vinte sete membros (sete países industrializados e a Comunidade 
como tal, mais dezenove países em vias de desenvolvimento) criam quatro Comissões 
nas seguintes áreas: energia, matérias-primas, desenvolvimento e finanças. 

1976 
Janeiro  
1º Luxemburgo assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Itália. 
7 Leo Tindemans, Primeiro-ministro da Bélgica, publica o relatório sobre a União 
Européia, elaborado a pedido dos chefes de governo. 
7-8 Reunião do Comité Interino do FMI em Kingston (Jamaica). São conseguidos 
acordos em matéria de quotas, situação do ouro, sistema de taxas de câmbio e maior 
acesso aos recursos do fundo, no contexto da questão da reforma do sistema 
monetário internacional. 
21 A Itália suspende a cotação oficial das moedas estrangeiras perante a lira. 
Fevereiro  
2-16 A Comissão participa de uma conferência em Barcelona (Espanha), na qual 
resolve-se sobre um projeto de convenção para a proteção do Mediterrâneo. 
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4 Com a intenção de apoiar a cotação da lira, o governo italiano adota medidas a fim 
de aumentar os depósitos junto a seu Banco Central e reduzir o período máximo 
autorizado aos exportadores para os procedimentos de conversão de montantes em 
moeda estrangeira. 
9 O Conselho pronuncia-se a favor da candidatura da Grécia a país membro da CE. 
Março  
1º A Itália conduz novamente a cotação oficial das moedas estrangeiras perante a lira. 
4 Assinatura de protocolos com Malta. Extensão do campo de aplicação do Acordo da 
Associação de 1970, visando considerar a agricultura e a cooperação. 
15 O Conselho elabora uma análise da situação econômica da Comunidade com base 
em dois documentos publicados pela Comissão: um quadro recapitulativo das políticas 
econômicas levadas a cabo em 1975 e uma comunicação sobre o ajustamento das 
diretrizes de política econômica para 1976. 
17-18 O governo italiano adota medidas para prevenir a descida da cotação da lira e 
para melhorar a situação das finanças públicas. 
Abril  

1º Entra em vigor a Convenção CEE-ACP, assinada em Lomé, em 28 de fevereiro de 
1975. 
1º-2 Conselho Europeu em Luxemburgo. Os chefes de governo procedem a uma troca 
de impressões iniciais sobre o Relatório Tindemans, de 7 de janeiro, referente à União 
Européia. 
6 Nas negociações comerciais multilaterais do GATT, denominadas Tokyo Round, a 
Comissão apresenta sua oferta de concessões aos países em vias de desenvolvimento, 
no que se refere aos produtos tropicais. 
8 Em acórdão referente ao Caso Defrenne, o TJCE determina que o princípio da 
igualdade de salários entre mulheres e homens é diretamente aplicável. 
14 A Comissão decide recusar formalmente o pedido do governo irlandês, no sentido 
de beneficiar-se de uma derrogação da aplicação do princípio da igualdade de salários 
entre mulheres e homens. 
26-27 A Comunidade firma acordos de cooperação com três países do Magrebe 
(Argélia, Marrocos e Tunísia). 
Maio  
5 A Comissão autoriza a Itália a tomar medidas de proteção à lira, permitindo-lhe que 
exija um depósito sem juros de três meses junto do Banco da Itália para a compra de 
divisas e o depósito de liras nas contas no estrangeiro. 
6-7 A direção da Fundação Européia para a Melhoria das Condições de Vida e de 
Trabalho realiza sua primeira reunião em Dublin (Irlanda). 
11 Em resposta ao pedido da Itália, os governadores dos bancos centrais dos Estados-
membros decidem conceder uma assistência monetária de curto prazo ao país. 
31 Conclusão da 4.ª sessão da CNUCED. A conferência decide sobre o lançamento de 
um programa integrado que inclua o estudo e a negociação de acordos sobre cada um 
dos principais produtos de base e um fundo comum para coordenar o financiamento 
das reservas reguladoras. Decidiu-se, ainda, sobre a criação de um código de boa 
conduta para transferências de tecnologias e sobre a modificação da Convenção de 
Paris sobre a propriedade industrial, a fim de abranger a defesa dos interesses dos 
países em vias de desenvolvimento. Também observou-se a necessidade de fixação de 
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diretrizes, antes do final de 1976, para a resolução — caso a caso — das dívidas dos 
países em vias de desenvolvimento. 
Junho  

1º A CEE e o Paquistão assinam um acordo de cooperação comercial. 
16 O Parlamento procede à discussão e votação de uma moção de censura apresentada 
em 13 de maio, bem como da forma em que o Parlamento foi consultado sobre o 
assunto. A moção de censura, primeira a ser posta em votação, foi derrotada por 109 
votos contra 18, com 4 abstenções. 
24 Conferência tripartida sobre a situação econômica e social, em Luxemburgo. 
Assistem à conferência: a Comissão, os representantes dos governos e os 
interlocutores sociais dos Estados-membros. 
Julho  
1º Os Países Baixos assumem a Presidência do Conselho das CE, substituindo 
Luxemburgo. 
6 O Canadá e a CEE assinam, em Otawa (Canadá), um acordo-quadro de cooperação 
econômica e comercial. 
12-13 O Conselho Europeu reúne-se em Bruxelas (Bélgica). É firmado acordo quanto 
ao número e à distribuição de mandatos no Parlamento, que passará a ser eleito por 
sufrágio universal direto. O Conselho nomeia Roy Jenkins Presidente da Comissão. 
14 Em acórdão referente ao Caso Kramer, o TJCE define os papéis respectivos da 
Comunidade e dos seus Estados-membros, no âmbito das atividades internacionais do 
setor de pesca. 
27 Abertura formal das negociações de adesão da Grécia à Comunidade. 
Setembro 
13 A Comunidade assina a Convenção de Barcelona para a proteção do Mediterrâneo 
contra a poluição. 
17 Termina a 5.ª sessão da Conferência das Nações Unidas do Direito do Mar. A 
delegação comunitária pede que a futura Convenção contenha uma cláusula para 
permitir que a Comunidade se torne parte contratante. 
20 Assinatura dos instrumentos referentes à eleição do Parlamento Europeu por 
sufrágio universal direto. 
21 A Itália suspende a cotação oficial das moedas estrangeiras perante a lira. 
22 O governo francês adota o Plano Barre de luta contra a inflação; uma das medidas 
previstas é a redução das taxas de IVA (Imposto sobre Valor Acrescentado). 
Outubro  

1º O governo italiano adota o Plano Andreotti para impedir a desvalorização da lira, 
mediante emprego de medidas nas áreas fiscal, monetária e social. 
Novembro  

3 O Conselho decide que os Estados-membros ampliem os limites das zonas de pesca 
para 200 milhas em suas costas do Mar do Norte e do Atlântico Norte, a partir de 1º 
de janeiro de 1977. Esta decisão marca o início da Política Comum das Pescas. 
29-30 O Conselho Europeu reúne-se em Haia (Países Baixos), e procede à análise da 
situação econômica, reafirmando seu interesse pelos problemas relativos ao diálogo 
Norte – Sul; publica uma declaração sobre a criação da União Européia. 
Dezembro  
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13 Os representantes dos governos dos Estados-membros designam os membros da 
nova Comissão para o período de 6 de janeiro de 1977 a 5 de janeiro de 1981. 
Apresentação de uma moção de censura referente à recusa da Comissão a enviar ao 
subcomitê de controle do Parlamento um relatório do serviço de Controle Financeiro 
sobre o setor do malte. A moção é retirada sem ser posta em votação.  

1977 
Janeiro  
1º O Reino Unido assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo os Países 
Baixos. Entra em vigor a decisão dos NOVE países membros de ampliar para 200 
milhas os limites de suas zonas de pesca no Mar do Norte e no Atlântico.  
6 Tomada de posse da Comissão designada em dezembro de 1976, presidida por Roy 
Jenkins. 
18 Assinatura de um acordo de cooperação com três países do Machreque (Egito, 
Jordânia e Síria). 
Março  
25 A Comunidade celebra o vigésimo aniversario da assinatura dos Tratados de Roma. 
25-26 O Conselho Europeu reúne-se em Roma. 
28 Portugal apresenta a sua candidatura oficial para se tornar país membro das CE. São 
Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Papuásia-Nova Guiné assinam alguns acordos com a 
Comunidade, para a adesão à Convenção de Lomé. 
Abril  

5 O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão assinam uma declaração comum 
sobre o respeito aos direitos fundamentais. 
Maio  
3 A Comunidade e o Líbano assinam um acordo de cooperação no âmbito da 
abordagem global para os países mediterrâneos. 
7-8 Cimeira de Downing Street: a Comunidade participa, pela primeira vez, em parte das 
discussões, da Cimeira econômica dos países ocidentais industrializados. 
17 A 6.ª Diretiva IVA, sobre a base uniforme de avaliação para o imposto sobre o 
valor acrescentado, é formalmente adotada pelo Conselho. 
23 Realiza-se, em Nova Iorque (EUA), a sexta sessão da 3.ª Conferência das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar. 
30-2/6 Após 18 meses de discussão, é concluída, com um encontro ministerial, a 
conferência sobre a cooperação econômica internacional. Os 27 participantes chegam a 
um acordo quanto à transferência de recursos, à qualidade e quantidade da ajuda oficial 
para o desenvolvimento, bem como às matérias-primas. Os esforços negociais 
prosseguem nos domínios da agricultura, dos produtos alimentares, de infra-estruturas 
e de industrialização. 
Junho 
1º Entra em vigor o tratado que reforça os poderes orçamentais do Parlamento. 
15 A Comissão propõe a criação de um novo instrumento de empréstimo comunitário, 
para financiar o investimento estrutural. 
29-30 Conselho Europeu reúne-se em Londres (Reino Unido). 
Julho  
1º A Bélgica assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo o Reino Unido. 
Extensão da pauta aduaneira comum aos novos Estados-membros: Dinamarca, Irlanda 
e Reino Unido. 
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28 A Espanha apresenta a sua candidatura oficial a país membro das CE. 
Setembro  
19-23 A Comissão assiste à conferência mundial sobre energia, em Istambul (Turquia). 
26 Na 32.ª sessão da Assembléia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), o 
Sr. Simonet, Presidente do Conselho em exercício, apresenta a política externa 
comunitária. 
Outubro  
4 Abertura, em Belgrado (Iugoslávia), do seguimento da Conferência de Helsinque 
para a Segurança e a Cooperação na Europa. 
25 Reunião inaugural, em Luxemburgo, do Tribunal de Contas das Comunidades 
Européias, em substituição à Comissão de Fiscalização da CEE e da Euratom e o 
Revisor de Contas da CECA. O Conselho decide que a sede do projeto comum JET 
(Joint European Torus), de fusão nuclear controlada, se situará em Culham (Reino 
Unido).  
Novembro 
9 Michael Murphy é eleito Presidente do Tribunal de Contas. 
Dezembro  
5-6 Conselho Europeu em Bruxelas (Bélgica). 
13 Realiza-se em Roma, a primeira reunião do fundo internacional para o 
desenvolvimento agrícola, criado por recomendação da Conferência Mundial da 
Alimentação, de novembro de 1974. 

1978 
Janeiro  
1º A Dinamarca assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Bélgica. 
Fevereiro  
2 Djibuti deposita, no Secretariado Geral do Conselho, os instrumentos de adesão à 
Convenção de Lomé. 
6 Entra em vigor a Convenção de Barcelona sobre a proteção do Mediterrâneo, 
assinada em fevereiro de 1976. 
13 Abertura das negociações entre a Comunidade e a Iugoslávia, para assinatura de um 
acordo de cooperação em substituição ao acordo comercial que expira em 30 de 
agosto. 
Março  
6-11 A Comunidade participa da reunião ministerial do Conselho de Comércio e 
Desenvolvimento da CNUCED, realizada para discutir o endividamento dos países em 
vias de desenvolvimento. 
9 Em acórdão referente ao Caso Simmenthal, o TJCE consolida o princípio do primado 
do direito comunitário. 
22-24 No final das consultas CEE — realizadas em Tóquio (Japão), sobre as medidas 
que devem ser tomadas para superar os problemas suscitados pelo excedente da 
balança comercial do Japão com a Comunidade – é publicada uma declaração 
conjunta. 
28-19/5 A Comunidade participa, na condição de observador, da sétima sessão da 3.ª 
Conferência da ONU sobre o Direito do Mar. 
Abril  
3 A Comunidade e a República Popular da China assinam um acordo comercial, que 
entra em vigor em 1º de junho. 
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7-8 Conselho Europeu reúne-se em Copenhague (Dinamarca). Acordo sobre as 
primeiras eleições diretas para o Parlamento Europeu; os chefes de Estado e de 
governo associam-se à declaração comum do Parlamento, do Conselho e da Comissão 
sobre o respeito aos direitos fundamentais. 
Maio  
8 A Comissão emite parecer favorável sobre a candidatura de Portugal à adesão. 
Junho  
6 O Conselho aprova a candidatura de Portugal para tornar-se um país membro da 
Comunidade e a abertura das respectivas negociações. 
29-30 A Comunidade inicia negociações com os EUA, sobre os problemas surgidos 
com a aplicação aos produtos comunitários da lei de controle das substâncias tóxicas. 
Julho  
1º A Alemanha assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Dinamarca. 
6-7 Conselho Europeu em Bremen (Alemanha). Acordo sobre uma estratégia comum 
para se obter uma taxa mais elevada de crescimento econômico, de modo a reduzir o 
desemprego e planear a criação de um sistema monetário europeu (SME). 
13 Adoção de uma declaração comum sobre a situação da Tokyo Round. 
16-17 A Comunidade participa, pela segunda vez, na totalidade da Cimeira econômica 
ocidental, realizada em Bona (Alemanha). 
24 Negociações oficialmente iniciadas com uma reunião ministerial em Bruxelas 
(Bélgica), para uma nova Convenção CEE-ACP, em substituição a Convenção de 
Lomé, que expira em 1 de março de 1980. 
25 O Conselho acata decisão que determina as datas de realização das primeiras 
eleições diretas para o Parlamento Europeu. 
Setembro  
26 O Conselho faz alguns acordos de cooperação com a Argélia, Marrocos, Tunísia, 
Egito, Síria, Jordânia e Líbano e protocolos financeiros adicionais com Israel, Portugal 
e Malta. 
27 As Ilhas Salomão depositam os instrumentos de adesão à Convenção de Lomé. 
Outubro  
9 Os representantes dos governos dos Estados-membros, reunidos em Conselho, 
assinam a Convenção sobre a Adesão da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido à 
Convenção sobre a Jurisdição e a Execução de Sentenças em Matérias Cíveis e 
Comerciais. 
24 Assinatura da nova Convenção NAFO, sobre a cooperação multilateral no 
Noroeste Atlântico, em Otawa (Canadá). 
Novembro  
1º Entra em vigor os acordos de cooperação com os países do Magrebe (Argélia, 
Marrocos e Tunísia) e os países do Machreque (Egito, Síria, Jordânia e Líbano) e dos 
protocolos financeiros adicionais com Israel, Portugal e Malta. 
9 Ocorre a 4.ª Conferência tripartida com a presença dos ministros das finanças, da 
economia e do emprego, e dos representantes dos empregadores e dos trabalhadores, 
em Bruxelas (Bélgica). Os participantes examinam o documento da Comissão que 
apresenta uma estratégia integrada abrangendo a promoção de medidas de readaptação 
estrutural, para intensificar o crescimento. São apresentadas, ainda, medidas de 
repartição do trabalho e, para o futuro, um papel reforçado do setor dos serviços.  
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29 A Comissão adota um parecer favorável sobre a candidatura de adesão da Espanha. 
Abertura das negociações em 5 de fevereiro de 1979. 
Dezembro  
4-5 O Conselho Europeu reúne-se em Bruxelas (Bélgica). É criado o SME, com base 
em uma unidade monetária européia (ECU). Solicitou-se a assistência de um comitê de 
altas individualidades para analisar os ajustamentos a serem introduzidos, tendo em 
vista o alargamento de mecanismos institucionais e dos procedimentos. 
19 Os representantes dos governos dos Estados-membros renovam o mandato de Roy 
Jenkins no cargo de Presidente da Comissão, para o período de 6 de janeiro de 1979 a 
5 de janeiro de 1981. 

1979 
Janeiro  
1º A França assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Alemanha. 
17 Tuvalu adere à Convenção de Lomé, tornando-se assim o 55.º Estado ACP a 
assinar a convenção. 
Fevereiro 
5 As negociações de adesão da Espanha são formalmente iniciadas em Bruxelas, 
Bélgica. 
6 O Conselho implementa as diretrizes para a política regional comunitária e as 
alterações do Regulamento de 1975, que cria o FEDER. 
20 Em acórdão referente ao Caso Cassis de Dijon, o TJCE decide que o acesso dos 
consumidores aos produtos alimentares de outros Estados-membros só pode estar 
sujeito a uma única condição: a de que o produto em questão tenha sido fabricado e 
comercializado legalmente num Estado-membro, e que não haja motivos importantes 
em matéria de saúde ou de ambiente que obstem a sua importação. 
26 Dominique adere à Convenção de Lomé, tornando-se assim o 56.º Estado ACP a 
assinar essa convenção. 
Março  
6-7 A Comissão participa, na condição de observador, na primeira conferência de 
ministros responsáveis pelas questões de segurança social dos países membros do 
Conselho da Europa. 
12-13 O Conselho Europeu, realizado em Paris, determina que 13 de março é a data de 
entrada em vigor do SME. São igualmente debatidas as situações econômica e social, a 
PAC e a energia. 
13 Entra em vigor o SME. 
16 Morte de Jean Monnet. 
19-27/4 A Comissão participa, na condição de observador, da primeira parte da oitava 
sessão da 3.ª Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 
19-8/4 Realiza-se uma conferência das Nações Unidas de plenipotenciários, que decide 
a constituição, enquanto agência especializada, da UNIDO (Organização das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Industrial). 
Abril  
4 A Comissão adota um memorando sobre a adesão das Comunidades Européias à 
Convenção Européia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais. 
12 As negociações comerciais multilaterais do GATT — Tokyo Round — chegam à sua 
fase final. 
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Maio  
7-3/6 A Comunidade participa, na condição de observador, da CNUCED, realizada 
em Manila, Filipinas. 
28 São assinados em Atenas (Grécia), os atos relativos à adesão da Grécia às CE. 
Junho  
7-10 Realizam-se as primeiras eleições para o Parlamento Europeu, por sufrágio 
universal direto. 
15 É realizada a primeira sessão de negociações de adesão de Espanha, na condição de 
suplente. 
21-22 O Conselho Europeu de Estrasburgo (França), chega a um acordo quanto à 
elaboração de uma estratégia energética comum. São examinados os problemas 
relacionados à convergência dos resultados econômicos dos Estados-membros. 
28 O Parlamento grego ratifica o Tratado de Adesão.  
Santa Lúcia adere à Convenção de Lomé, tornando-se assim o 57.º Estado ACP a 
assinar essa convenção. 
28-29 Cimeira econômica ocidental em Tóquio (Japão). 
Julho 
1º A Irlanda assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a França. 
16-24/8 A Comunidade participa na segunda parte da oitava sessão da 3.ª Conferência 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 
17-20 Realiza-se em Estrasburgo (França), a primeira sessão do Parlamento 
diretamente eleito. A Sra. Simone Veil é eleita Presidente, por maioria absoluta à 
segunda votação. 
25 Reunião do Conselho de Representantes do GATT. 
31 A Comissão transmite ao Conselho uma proposta de diretriz sobre o direito dos 
cidadãos dos Estados-membros de residirem permanentemente no território de outro 
Estado-membro. 
Setembro  
18 É inaugurada a 34.ª sessão da Assembléia Geral da ONU. O Presidente do 
Conselho apresenta a posição tomada pelos Estados-membros da Comunidade, sobre 
os principais assuntos da ordem de trabalhos. Refere-se, especialmente, à atitude da 
Comunidade e de seus Estados-membros de pretenderem a continuação do diálogo 
entre países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento. Sublinha a 
importância das eleições diretas para o Parlamento Europeu e a importância do SME. 
19 A Comunidade e seus Estados-membros assinam uma convenção do Conselho da 
Europa, sobre a proteção da fauna européia e dos habitantes naturais. 
Outubro  
4 O TJCE publica um parecer consultivo sobre os poderes da Comunidade, em 
matéria de acordos internacionais, com especial referência ao acordo de estabilização 
para a borracha natural. 
30 Kiribati adere à Convenção de Lomé, tornando-se assim o 58.º Estado ACP a 
assinar a referida convenção. 
31 É assinada em Lomé (Togo), a Segunda Convenção CEE-ACP (Lomé II). 
Novembro  
20 O Conselho aprova os resultados das negociações comerciais multilaterais do 
GATT.  
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26-30 Na sua reunião anual, as Partes Contratantes do GATT aprovam formalmente, 
por consenso, os resultados da Tokyo Round. 
29-30 O Conselho Europeu reúne-se em Dublin (Irlanda). Os principais pontos 
discutidos são: a convergência dos resultados econômicos dos Estados-membros e as 
questões orçamentárias; os termos processuais para examinar o relatório do Comité des 
Sages sobre os ajustamentos a introduzir nos mecanismos e procedimentos 
institucionais, e as propostas de regulação dos mercados agrícolas. 
Dezembro  
13 O Parlamento discute os resultados da Tokyo Round e uma série de propostas da 
Comissão sobre a política comercial. 
17 A Comunidade assina os acordos da Tokyo Round.  

1980 
Janeiro  
1º A Itália assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Irlanda.  
Fevereiro  
27 São Vicente e Granada aderem à Segunda Convenção de Lomé, tornando-se o 59.º 
Estado ACP da convenção.  
Março  
7-8 É assinado o acordo de cooperação CEE-ASEAN (Associação das Nações do 
Sudeste Asiático). 
Abril  
2 É assinado um acordo de cooperação entre a Comunidade e a Iugoslávia.  
27-28 O Conselho Europeu, reunido em Luxemburgo, discute os problemas relativos à 
convergência e a contribuição do Reino Unido para o orçamento da Comunidade. 
Maio  
9 30.º aniversário da Declaração de Robert Schuman.  
30 O Conselho obtém um compromisso no que diz respeito à contribuição do Reino 
Unido para o orçamento da Comunidade. 
Junho  
12-13 O Conselho Europeu reúne-se em Veneza (Itália). São publicadas quatro 
declarações: em relação ao Oriente Médio, ao diálogo euro-árabe, ao Líbano e ao 
Afeganistão. 
Julho  
1º Luxemburgo assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Itália.  
Agosto  
25-15/9 11.ª sessão especial da Assembléia Geral das Nações Unidas, subordinada ao 
desenvolvimento. 
Setembro  
16 Abertura da 35.ª sessão ordinária da Assembléia Geral das Nações. 
18 É assinado um acordo-quadro de cooperação entre a Comunidade e o Brasil. 
Outubro  
1º Entra em vigor o acordo de cooperação CEE-ASEAN.  
29-30 Tomás Roseingrave é eleito Presidente do Comitê Econômico e Social.  
Novembro  
4 O Zimbabwe adere à Segunda Convenção de Lomé e torna-se o 60.º Estado ACP 
dessa convenção. 
11 Abertura, em Madri (Espanha), da conferência sobre segurança e cooperação. 
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12-13 Reinício, em Luxemburgo, do diálogo euro-árabe no âmbito político.  
Dezembro  
1º-2 O Conselho Europeu reúne-se em Luxemburgo e decide sobre o auxílio à Itália, 
para sua reconstrução após o sismo. Decide, também, sobre as relações Leste-Oeste, o 
Oriente Médio e os auxílios a serem concedidos à Polônia.  

1981 
Janeiro  
1º Os Países Baixos assumem a Presidência do Conselho das CE, substituindo 
Luxemburgo. A Grécia torna-se o 10.º Estado-membro da CE. Entra em vigor o 
segundo Convênio de Lomé, firmado em 31 de outubro de 1979 entre a Comunidade e 
58 países ACP. 
20 Os membros da nova Comissão assumem seu cargo, tendo Gaston Thorn como 
Presidente. 
Março  
12 O Parlamento adota um novo regulamento, com vistas a melhorar seu 
funcionamento interno, considerando seus conselhos e emendas. 
18 A República de Vanuatu adere à Segunda Convenção de Lomé e torna-se seu 61.º 
Estado ACP. 
23-24 O Conselho Europeu reúne-se em Maastricht (Países Baixos). A discussão 
centra-se, fundamentalmente, nas perspectivas sociais e econômicas. 
30 Decisão do Conselho de aumentar o número de juízes e de advogados-gerais do 
TJCE, que passará a ser composto por 11 juízes e 5 advogados-gerais.  
Abril  
26 Eleição presidencial na França. 
Maio  
26 Realizam-se eleições legislativas nos Países Baixos. 
Junho  
7 e 21 Realizam-se eleições legislativas na França. 
11 Realizam-se eleições legislativas na Irlanda. 
23 É assinado um acordo de cooperação comercial e econômica entre a Comunidade e 
a Índia.  
29-30 O Conselho Europeu reúne-se em Luxemburgo. As discussões abordam, 
basicamente, as perspectivas econômicas e sociais e as relações entre a Comunidade, os 
EUA e o Japão. 
Julho  
1º O Reino Unido assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo os Países 
Baixos.  
19-21 Realiza-se, em Otawa (Canadá), a Cimeira econômica ocidental.  
Setembro  
1-14 Realiza-se, em Paris, uma Conferência das Nações Unidas sobre os países menos 
avançados. 
Outubro  
18 Realizam-se eleições legislativas na Grécia. Os gregos elegem, simultaneamente, 
seus representantes no Parlamento Europeu. 
18 Pierre Lelong é eleito Presidente do Tribunal de Contas. 
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22-23 Realiza-se, em Cancun (Caribe), uma Cimeira Norte-Sul, reconhecendo-se a 
urgência de se chegar a um consenso em relação às negociações globais das Nações 
Unidas. 
Novembro  
7 A França e a República Federal da Alemanha apresentam o Plano Genscher-Colombo, 
um projeto relativo ao Ato Europeu que visa à melhoria dos mecanismos 
institucionais. 
8 Realizam-se eleições legislativas na Bélgica. 
26-27 O Conselho Europeu, reunido em Londres (Reino Unido), centra suas 
discussões nas comunicações apresentadas pela Comissão. 
Dezembro  
8 Realizam-se eleições legislativas na Dinamarca. 

1982 
Janeiro  
1º A Bélgica assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo o Reino Unido. 
19 Pieter Dankert é eleito Presidente do Parlamento Europeu. 
Fevereiro  
18 Realizam-se eleições legislativas na Irlanda. 
23 Por meio de referendo consultivo, a Groelândia, que se tinha tornado membro da 
CE como parte da Dinamarca, opta por retirar-se da Comunidade.  
Março  
5 Belize adere à Segunda Convenção de Lomé e torna-se o 62.º Estado ACP da 
Convenção.  
25 25.º aniversário da assinatura dos Tratados de Roma. 
29-30 O Conselho Europeu reúne-se em Bruxelas (Bélgica).  
Maio  
30 A Espanha torna-se o 16.º membro da Organização do Tratado do Atlântico.  
Junho  
4-6 Realiza-se, em Versalhes (França), a Cimeira econômica ocidental. 
28-29 O Conselho Europeu reúne-se em Bruxelas (Bélgica).  
Julho  
1º A Dinamarca assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Bélgica. 
30 Antígua e Barbuda aderem à Segunda Convenção de Lomé, tornando-se o 63.º 
Estado ACP da convenção. 
Setembro  
8 Realizam-se eleições legislativas nos Países Baixos. 
15 O Parlamento comemora o 30.º aniversário da primeira sessão da Assembléia da 
CECA.  
Outubro  
1º Entra em vigor o acordo-quadro de cooperação entre a Comunidade e o Brasil.  
28 Realizam-se eleições legislativas na Espanha. 
Novembro  
24 Realizam-se eleições legislativas na Irlanda. 
Dezembro  
3-4 O Conselho Europeu reúne-se em Copenhague (Dinamarca). Define alguns 
objetivos prioritários na área econômico-social, reafirmando seu compromisso político 
em prol do alargamento.  
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1983 
Ano europeu das PME e do artesanato. 

Janeiro  
1º A Alemanha assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Dinamarca. 
Fevereiro  

7 A Comissão apresenta ao Conselho Europeu um Livro Verde sobre o futuro 
financeiro da Comunidade. 
10 O TJCE rejeita o recurso interposto pelo governo luxemburguês, solicitando a 
anulação de uma resolução do Parlamento referente a seu local de trabalho. 
Março  
6 Realizam-se eleições legislativas na República Federal da Alemanha. 
21-22 O Conselho Europeu reúne-se em Bruxelas (Bélgica), e confirma os objetivos 
prioritários estabelecidos no Conselho Europeu de Copenhague de 1982. Esses 
referiam-se aos setores econômico e social e aos seus compromissos políticos em prol 
do alargamento. 
Abril  
27-28 Realiza-se, em Bruxelas (Bélgica), uma sessão especial do Parlamento Europeu 
voltada para o problema do desemprego. 
Maio  
28-31 Realiza-se, em Williamsburg (EUA), a Cimeira econômica ocidental. Os 
participantes produzem uma declaração sobre a recuperação econômica e um relatório 
referente à abordagem nas futuras negociações entre os ministros das finanças e ao 
reforço da cooperação monetária, com vistas ao crescimento e à estabilidade. 
Junho  

3 Realiza-se a primeira reunião conjunta entre os ministros do emprego e assuntos 
sociais e os ministros da educação. 
9 Realizam-se eleições legislativas no Reino Unido. 
17-19 O Conselho Europeu reúne-se em Estugarda (Alemanha). Os chefes de Estado 
e de governo e os ministros dos Negócios Estrangeiros assinam a Declaração Solene sobre 
a União Européia.  
26 Realizam-se eleições legislativas na Itália. 
28 Realiza-se, em Bruxelas (Bélgica), a cerimônia de abertura dos arquivos históricos da 
Alta Autoridade da CECA para o público.  
Julho  
1º A Grécia assume, pela primeira vez, a Presidência do Conselho das CE, substituindo 
a Alemanha. 
25 O Conselho resolve sobre os programas-quadro para as atividades comunitárias de 
investigação, desenvolvimento e demonstração e determina o primeiro programa-
quadro para o período de 1984-87. 
Setembro  
14 O deputado europeu Altiero Spinelli apresenta ao Parlamento Europeu um projeto 
de tratado relativo ao estabelecimento da União Européia. 
19 O Conselho e os ministros da educação implementam uma resolução sobre as 
medidas relativas à introdução de novas tecnologias da informação naquela área. 
Dezembro  
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4-6 O Conselho Europeu reúne-se, em Atenas (Grécia), e emite pareceres sobre o 
futuro financeiro da Comissão, os desequilíbrios orçamentários, a adaptação da PAC, o 
reforço dos Fundos Estruturais e o desenvolvimento de novas políticas comunitárias. 
14 O Conselho chega a um acordo global sobre a política comum da pesca. 
17 É assinado na Cartagena (Colômbia), um acordo de cooperação econômica entre a 
Comunidade e os países do Pacto Andino.  

1984 
Janeiro  
1º A França assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Grécia.  
10 Realizam-se eleições legislativas na Dinamarca. 
Fevereiro  

14 O projeto de tratado relativo ao estabelecimento da União Européia elaborado por 
Altiero Spinelli é aprovado pelo Parlamento Europeu, por uma larga maioria de voto. 
28 O Conselho adota uma decisão relativa ao ESPRIT (Programa Estratégico Europeu 
de Investigação e Desenvolvimento no Domínio das Tecnologias da Informação).  
Março  
12 O Conselho assina um acordo relativo às futuras relações entre a Groelândia e a 
Comunidade.  
19-20 O Conselho Europeu reúne-se em Bruxelas (Bélgica). Chega-se a um acordo em 
diversas áreas, embora não seja possível concluir plenamente a maior parte dos 
acordos. Não se chegou a um consenso no que diz respeito ao cálculo e ao montante 
da compensação a atribuir ao Reino Unido, de forma a reduzir sua contribuição para o 
orçamento da Comunidade. 
Abril  
9 É inaugurada em Culham (Reino Unido), a empresa comum JET, no domínio da 
investigação sobre a utilização pacífica da energia atômica. 
Junho  
7 O Conselho e os representantes dos Estados-membros implementam uma resolução 
referente à redução dos controles fronteiriços de pessoas. 
7-9 Realiza-se, em Londres (Reino Unido), a Cimeira econômica ocidental. Os sete 
chefes de Estado ou de governo e os representantes da Comunidade publicam uma 
declaração sobre as medidas para consolidar a sensível recuperação econômica. 
14 e 17 Realizam-se as segundas eleições para o Parlamento Europeu por sufrágio 
universal direto.  
17 Realizam-se eleições legislativas em Luxemburgo. 
19 O Conselho adota um regulamento relativo à reforma do FEDER.  
25-26 O Conselho Europeu reúne-se em Fontainebleau (França). Os DEZ (Bélgica, 
França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Dinamarca, Irlanda, Reino 
Unido e Grécia) chegam a um acordo sobre o montante da compensação a atribuir ao 
Reino Unido, de forma a reduzir a sua contribuição para o orçamento da Comunidade.  
28 A Comissão apresenta ao Conselho Europeu um Livro Verde relativo ao 
desenvolvimento do mercado comum dos serviços e equipamentos de 
telecomunicações. 
Julho  

1º A Irlanda assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a França.  



 

 158

13 É assinado, em Saarbrücken (Alemanha), um acordo franco-germânico relativo à 
abolição progressiva dos controles fronteiriços.  
24 Pierre Pflimlin é eleito Presidente do Parlamento Europeu. 
Setembro  
26 É assinado um acordo de cooperação comercial e econômica entre a China e a 
Comunidade.  
Outubro  

9 É assinado, em Bruxelas (Bélgica), um acordo de cooperação entre a Comunidade e a 
República do Iêmen.  
18 Marcel Mart é eleito Presidente do Tribunal de Contas. 
Novembro  
8 O Conselho decide acelerar as reduções pautais previstas nas negociações comerciais 
multilaterais (Tokyo Round). 
14 O Parlamento Europeu recusa, pela primeira vez, dar quitação à Comissão quanto à 
execução do orçamento comunitário para o exercício de 1982. 
Dezembro  
3-4 O Conselho Europeu, reunido em Dublin (Irlanda), decide reforçar o sistema 
monetário europeu e dar ao ECU um papel de maior relevo. 
8 É assinada a Terceira Convenção de Lomé entre os DEZ Estados-membros da 
Comunidade e 65 Estados da ACP. 

1985 
Ano europeu da música. 

Janeiro  
1º A Itália assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Irlanda. A maioria 
dos Estados-membros emite, pela primeira vez, o passaporte europeu.  
7 A nova Comissão, presidida pelo francês Jacques Delors, exerce suas funções. 
Fevereiro  
1º A Groelândia abandona a Comunidade Européia, porém associa-se a ela na 
qualidade de território ultramarino.  
13 TJCE julga o Caso Gravier. No processo, relativo a um estudante francês que 
pretende estudar a arte da banda desenhada na Bélgica, o TJCE aplica o princípio da 
não-discriminação com base na nacionalidade, determinando que não se pode impor a 
um estudante estrangeiro um direito de inscrição superior ao exigido aos estudantes 
nacionais.  
Março  
29-30 O Conselho Europeu reúne-se em Bruxelas (Bélgica). Aprova-se a adesão de 
Espanha e Portugal às Comunidades Européias e chega-se a um acordo quanto aos 
PIM (Programas Integrados Mediterrâneos), em conformidade com a proposta da 
Comissão. 
Maio  
7 Realiza-se, em Bona (Alemanha), a 11.ª Cimeira econômico-ocidental. A Comissão 
publica duas declarações: uma política, por ocasião do 40.º aniversário do fim da 
Segunda Guerra Mundial e uma econômica, em matéria de crescimento sustentável e 
emprego. 
22 O TJCE profere o seu acórdão sobre o recurso por omissão do Parlamento contra 
o Conselho, em matéria de política comum de transportes. 
Junho  
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2 Realizam-se eleições legislativas na Grécia. 
10 O Comitê dos Governadores dos Bancos Centrais dos Estados-membros adota 
medidas destinadas a reforçar o SME. 
12 Assinatura dos atos relativos à adesão de Espanha e de Portugal. 
14 A Comissão apresenta ao Conselho um Livro Branco sobre a realização do 
mercado interno. Bélgica, Alemanha, França, Luxemburgo e Países Baixos assinam, em 
Schengen, Luxemburgo, os Tratados de Schengen sobre a abolição das fronteiras 
internas.  
20 O comitê ad hoc Europa dos Cidadãos transmite seu relatório final ao Conselho.  
25 Eleição presidencial na Itália.  
28-29 O Conselho Europeu reúne-se em Milão (Itália). Os chefes de governo aprovam 
o Livro Branco da Comissão, sobre a realização do mercado interno, e decidem lançar 
uma conferência intergovernamental para analisar a reforma institucional.  
Julho  
1º Luxemburgo assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Itália. 
20-22 Os ministros e os governadores dos Bancos Centrais dos Estados-membros 
decidem ajustar as taxas de câmbio centrais no âmbito do SME.  
23 A Comissão apresenta ao Conselho um Livro Verde sobre as perspectivas da PAC. 
Setembro  
9 Realiza-se a primeira reunião da Conferência Intergovernamental, com a participação 
dos Ministros dos Negócios Estrangeiros dos DEZ, da Espanha e de Portugal.  
Outubro  
13 Realizam-se eleições legislativas na Bélgica. 
Novembro  
12 É assinado um acordo de cooperação entre a CEE e os países que fazem parte do 
Tratado Geral de Integração Econômica da América Central e o Panamá.  
28 O Comitê Econômico e Social adota um parecer sobre a realização do mercado 
interno (Livro Branco da Comissão sobre a realização do mercado interno).  
Dezembro  
2-4 O Conselho Europeu reúne-se em Luxemburgo. Os DEZ acordam sobre a revisão 
dos Tratados de Roma, assim como o relançamento da integração européia através da 
elaboração de um Ato Único Europeu. 

1986 
Ano europeu da segurança rodoviária. 

Janeiro  
1º Os Países Baixos assumem a Presidência do Conselho das CE, substituindo 
Luxemburgo. Espanha e Portugal aderem às Comunidades Européias. 
26-6/2 Eleição presidencial em Portugal. 
Fevereiro  
17 e 28 É assinado, em Luxemburgo e em Haia (Países Baixos), um Ato Único 
Europeu que altera os Tratados de Roma.  
26 Processo Marshal. O TJCE determina o princípio da igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres, inclusive em matéria de dispensa trabalhista. 
Março  
16 Realizam-se eleições legislativas na França. 
Abril  



 

 160

30 Em acórdão relativo ao Caso Nouvelles Frontières, o TJCE decide confirmar que as 
disposições gerais dos tratados, incluindo as disposições em matéria de concorrência, 
são aplicáveis aos transportes aéreos. 
Maio  
1º Entra em vigor a Terceira Convenção CEE-ACP assinada em Lomé, em 8 de 
dezembro de 1984.  
4-6 Realiza-se em Tóquio a Cimeira econômica ocidental. 
21 Realizam-se eleições legislativas nos Países Baixos. 
29 A bandeira européia, adotada pelas instituições comunitárias, é hasteada pela 
primeira vez em frente ao edifício Berlaymont, ao som do hino europeu.  
Junho  
11 O Parlamento, o Conselho e a Comissão assinam uma declaração conjunta contra o 
racismo e a xenofobia.  
22 Realizam-se eleições legislativas na Espanha. 
26-27 O Conselho Europeu reúne-se em Haia (Países Baixos).  
Julho  
1º O Reino Unido assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo os Países 
Baixos. 
Setembro  
15-20 Os ministros representantes das 92 nações que participam na Conferência de 
Punta del Este, Uruguai, decidem lançar um novo ciclo de negociações comerciais 
multilaterais — Uruguay Round.  
Dezembro  
5-6 O Conselho Europeu reúne-se, em Londres (Reino Unido), e trata do problema da 
luta contra o terrorismo, a imigração clandestina e o tráfico de estupefacientes. 

1987 
Ano europeu do ambiente. 

Janeiro  
1º A Bélgica assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo o Reino Unido. 
20 Lord Henry Plumb é eleito Presidente do Parlamento Europeu. 
25 Realizam-se eleições legislativas na República Federal da Alemanha. 
Fevereiro  
17 Realizam-se eleições legislativas na Irlanda. 
Março  
25 Realiza-se em Roma, a celebração oficial dos 30.º aniversário da assinatura dos 
Tratados de Roma.  
Abril  
14 O Governo da República Turca apresenta o seu pedido oficial de adesão às CE.  
Maio  
13 O Banco da Espanha assina o acordo de adesão ao Sistema Monetário Europeu.  
26 Na seqüência do resultado positivo do referendo realizado na Irlanda sobre a 
ratificação do Ato Único Europeu, a Constituição irlandesa é alterada a fim de permitir 
que o país ratifique o Ato Único e efetue o depósito dos instrumentos de ratificação. 
Junho  
8-10 Realiza-se, em Veneza (Itália), a Cimeira econômica ocidental. 
10 Realizam-se, na Espanha, as eleições para o Parlamento Europeu. 
11 Realizam-se eleições legislativas no Reino Unido. 
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14 Realizam-se eleições legislativas na Itália. 
29-30 O Conselho Europeu reúne-se em Bruxelas (Bélgica), e analisa os diferentes 
aspectos da comunicação com o fim de se realizar o Ato Único Europeu: uma nova 
fronteira para a Europa. 
Julho  
1º A Dinamarca assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Bélgica. 
Entra em vigor o Ato Único Europeu.  
19 Em Portugal, realizam-se eleições tanto legislativas quanto para o Parlamento 
Europeu. 
20 O Conselho adota uma alteração do regulamento interno referente ao 
procedimento de votação: cabe ao presidente do Conselho dar início a um 
procedimento de votação, quer por sua própria iniciativa, quer por iniciativa de um 
membro do Conselho ou da Comissão, desde que a maioria dos membros que 
compõem o Conselho se pronuncie nesse sentido. 
Setembro  
8 Realizam-se eleições legislativas na Dinamarca. 
12 Os ministros da economia e das finanças adotam medidas de reforço do SME.  
28 O Conselho adota o programa-quadro de investigação e desenvolvimento 
tecnológico para o período 1987-1991.  
Novembro  
10 O Banco de Portugal assina o acordo de adesão ao SME.  
Dezembro  
4-5 O Conselho Europeu reúne-se em Copenhague (Dinamarca), e decide prosseguir, 
em fevereiro de 1988, a análise dos diferentes aspectos do plano para a realização do 
Ato Único.  
13 Realizam-se eleições legislativas na Bélgica. 

1988 
Ano europeu Jean Monnet. Ano europeu do cinema e da televisão. 

Janeiro  
1º A Alemanha assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Dinamarca. 
Fevereiro  
2 Realiza-se, em Bruxelas (Bélgica), uma reunião ministerial entre a Comunidade, seus 
Estados-membros e os Estados da EFTA, consagrada ao mercado interno.  
11-13 O Conselho Europeu reúne-se em Bruxelas (Bélgica), e chega a um acordo 
quanto ao conjunto das conclusões relativas ao objetivo de se realizar o Ato Único 
Europeu: uma nova fronteira para a Europa.  
Março  
29 A Comissão publica os resultados do estudo Europa 1992 — o desafio global, 
elaborado, a seu pedido, por um grupo de peritos independentes, a fim de avaliar as 
vantagens do mercado único.  
Abril  
24-8/5 Realização da eleição presidencial na França. 
Maio  
10 Realizam-se eleições legislativas na Dinamarca. 
Junho  
5 e 12 Realizam-se eleições legislativas na França.  
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14 A Comissão apresenta ao Conselho um Livro Verde sobre os direitos de autor e o 
desafio tecnológico — problemas de direitos de autor que exigem uma ação imediata. 
15 É assinado um acordo de cooperação entre a Comunidade Européia e os Estados-
membros do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo. Publicou-se uma 
declaração política conjunta.  
19-21 Realiza-se, em Toronto (Canadá), a Cimeira econômica ocidental. 
25 É assinada uma declaração conjunta relativa ao estabelecimento de relações oficiais 
entre a Comunidade e o CAEM (Conselho de Assistência Econômica Mútua). 
27-28 O Conselho Europeu reúne-se em Hanover (Alemanha), oportunidade em que 
salienta a importância de que se revestem os aspectos sociais dos progressos efetuados, 
com vistas aos objetivos de 1992. Expressa suas preocupações, quanto aos perigos que 
ameaçam o ambiente, e confia a um comitê as ações referentes à união monetária. 
Decide, igualmente, renovar o mandato de Jacques Delors, no cargo de Presidente da 
Comissão. 
Julho  
1º A Grécia assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Alemanha. 
Entra em vigor o acordo interinstitucional sobre a disciplina orçamentária e a melhoria 
do progresso orçamentário, aprovado em junho.  
Setembro  
26 É assinado em Bruxelas (Bélgica), um acordo de comércio e de cooperação 
econômica entre a Comunidade e a Hungria. O Conselho adota uma declaração 
relativa à lei americana sobre o comércio e a competitividade (Trade Act), na qual 
exprime sua viva preocupação quanto ao potencial protecionismo dessa lei. 
Outubro  
7 A Comunidade ratifica a Convenção de Viena para proteção da camada de ozônio. 
12-13 Abertura das negociações para a renovação da convenção CEE-ACP. 
24 O Conselho adota uma decisão que institui um Tribunal de Primeira Instância das 
Comunidades Européias.  
Dezembro  
2-3 O Conselho Europeu reúne-se em Rodes (Grécia). Consolida os progressos 
realizados em relação a 1992, sublinhando a importância dos trabalhos no domínio da 
proteção do meio ambiente e do desenvolvimento da capacidade audiovisual da 
Europa. 

1989 
Ano europeu da informação sobre o cancro. 

Janeiro  
1º A Espanha assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Grécia. 
Fevereiro  
2 Em acórdão referente ao Caso Cowan, o TJCE pronuncia-se sobre o princípio da não-
discriminação com base na nacionalidade e garante a um turista britânico, vítima de 
uma agressão no metropolitano de Paris, o direito a uma indenização em condições 
idênticas às que teriam sido concedidas a um cidadão nacional. 
Março  
13 10.º aniversário da entrada em vigor do Sistema Monetário Europeu.  
Abril  
5-6 Conclusão da avaliação intercalar da Uruguay Round e adoção de novos quadros de 
negociação.  
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12 O Comitê presidido por Jacques Delors apresenta seu relatório sobre a união 
econômica e monetária. O Parlamento adota a declaração dos direitos e liberdades 
fundamentais.  
Junho  
15 Realizam-se eleições legislativas na Irlanda. 
15-18 Realiza-se a terceira eleição para o Parlamento Europeu por sufrágio universal 
direto. 
18 Realizam-se eleições legislativas na Grécia e em Luxemburgo. 
19 A peseta entra no mecanismo de taxas de câmbio do SME e a composição do ECU 
é adaptada na seqüência da inclusão da peseta e do escudo.  
26-27 O Conselho Europeu reúne-se em Madri (Espanha). Conclui sobre a união 
econômica e monetária, recorda o equilíbrio a respeitar entre os aspectos sociais e os 
aspectos econômicos do mercado único e confirma o caráter prioritário da política do 
ambiente. No âmbito da cooperação política, adota, além disso, duas importantes 
declarações sobre a situação no Oriente Médio e na China.  
Julho  
1º A França assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Espanha. 
14-16 Reunida em Paris, a Cimeira Econômica Ocidental confia à Comissão a 
coordenação das ações de auxílio à reestruturação econômica na Polônia e na Hungria. 
17 A República da Áustria apresenta o seu pedido oficial de adesão às CE.  
Setembro  
6 Realizam-se eleições legislativas nos Países Baixos. 
19 É assinado, em Varsóvia (Polônia), o acordo de comércio e de cooperação 
comercial e econômica entre a CE e aquele país.  
Outubro  
2 Realiza-se em Paris, a conferência do audiovisual, cuja declaração comum sobre a 
criação do programa Eureka audiovisual, destinado a aumentar a produtividade e a 
competitividade do audiovisual europeu através de uma colaboração mais estreita, é 
adotada por 26 países europeus e pela Comissão. 
29 Realizam-se eleições legislativas em Espanha. 
Novembro  
5 Realizam-se eleições legislativas na Grécia. 
9 Queda do Muro de Berlim. A República Democrática da Alemanha abre suas 
fronteiras.  
Dezembro  
8-9 O Conselho Europeu reúne-se em Estrasburgo (França). Decide convocar, antes 
do final de 1990, a conferência intergovernamental, destinada a elaborar uma alteração 
do tratado, em face das fases finais da união econômica e monetária. Os chefes de 
Estado e de governo de onze Estados-membros adotam a Carta Comunitária dos 
Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores.  
15 A nova convenção CEE-ACP é assinada em Lomé pelos 12 Estados-membros da 
Comunidade e pelos 69 países de África, das Caraíbas e do Pacífico.  
18 É assinado, em Bruxelas (Bélgica), um acordo de comércio e de cooperação 
comercial e econômica entre a Comunidade e a União Soviética.  

1990 
Ano europeu do turismo. 

Janeiro  
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1º A Irlanda assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a França. 
9 Aldo Angioi é eleito Presidente do Tribunal de Contas. 
Fevereiro  
21 A Comissão efetua sua milésima reunião. 
Março  
7 Julgando o Caso GB-Inno-BM, o TJCE considera contrária ao princípio da livre 
circulação de mercadorias uma legislação nacional que proíbe o acesso a qualquer 
forma de publicidade autorizada pela legislação do país de aquisição. 
Abril  
2 É assinado, em Luxemburgo, o acordo-quadro de cooperação comercial e econômica 
com a Argentina.  
28 Reunido em sessão especial, em Dublin (Irlanda), o Conselho Europeu chega a um 
acordo quanto a uma abordagem comum da unificação alemã e das relações com os 
países da Europa Central e Oriental.  
Maio  
7 O Conselho Europeu institui a Fundação Européia para a Formação e adota o 
regulamento relativo à criação da Agência Européia do Ambiente. 
9 40.º Aniversário da Declaração de Robert Schuman. 
22 O Tribunal de Justiça estabelece que, estando em causa o equilíbrio institucional, o 
Parlamento Europeu pode ser demandado perante o TJCE, por conta de ações 
eventualmente propostas por outras instituições e que essas igualmente podem ser 
demandadas perante o Tribunal de Justiça em decorrência de ações propostas pelo 
Parlamento Europeu. Esses princípios serão posteriormente inscritos no Tratado de 
Maastricht. 
29 É assinado, em Paris, o acordo constitutivo do BERD (Banco Europeu para a 
Reconstrução e o Desenvolvimento), com vistas à prestação de apoio financeiro aos 
países da Europa Central e Oriental.  
Junho  
6 A Comissão Européia apresenta o Livro Verde sobre o ambiente urbano. 
19 Os Acordos de Schengen, relativos à eliminação dos controles fronteiriços, são 
assinados pelos países do Benelux, França e Alemanha.  
20 A CEE e os países da EFTA iniciam negociações formais no sentido da criação do 
Espaço Econômico Europeu (EEE).  
25-26 O Conselho Europeu reúne-se em Dublin (Irlanda), e reforça a necessidade de 
realizar, em paralelo, duas conferências intergovernamentais sobre a união econômica e 
monetária, por um lado, e sobre a união política, por outro. 
Julho  
1º A Itália assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Irlanda. Entra em 
vigor a primeira fase da UEM (União Econômica e Monetária). É concedido a quatro 
Estados-membros (Espanha, Portugal, Grécia e Irlanda) um regime de exceção, por se 
considerarem insuficientes seus progressos em matéria de integração financeira.  
4 A República do Chipre apresenta seu pedido oficial de adesão às CE.  
16 A República de Malta apresenta seu pedido oficial de adesão às CE.  
Outubro  
3 Unificação da Alemanha. 
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27-28 Reunido em sessão especial em Roma, o Conselho Europeu ultima os 
preparativos de duas conferências intergovernamentais sobre a união econômica e 
monetária e os aspectos da união política. 
Novembro  
19-21 Numa reunião em Paris, os 34 chefes de Estado e de governo da CSCE assinam 
a Carta para uma nova Europa.  
27 A Itália adere aos Acordos de Schengen. 
Dezembro  
2 Realizam-se eleições legislativas na República Federal da Alemanha. 
4 O Conselho Europeu adota as medidas transitórias previstas no âmbito da 
reunificação alemã.  
12 Realizam-se eleições legislativas na Dinamarca. 
14-15 O Conselho Europeu reúne-se em Roma, e organiza duas conferências 
intergovernamentais sobre a união econômica e monetária e a união política. 

1991 
Janeiro  
1º Luxemburgo assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Itália. 
Março  

18 Abertura em Manágua (Nicarágua), da 7.ª Conferência Ministerial entre a 
Comunidade, seus Estados-membros e os países da América Central, bem como 
Panamá, Colômbia, México e Venezuela, na qualidade de países cooperantes. Os 
trabalhos dessa conferência foram dedicados ao diálogo político e à cooperação 
econômica — San José VII. 
Abril  

8 Reunião do Conselho Europeu em sessão informal em Luxemburgo, para examinar 
os problemas no Oriente Médio, em resultado da crise do Golfo. Decide-se conceder 
ajuda humanitária urgente aos curdos e a outros refugiados.  
14 Inauguração em Londres (Reino Unido), do Banco Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento. 
Junho 

4 Adoção de um plano de ação intitulado A Europa contra a SIDA, pelo Conselho dos 
Ministros da Saúde. 
19 Abertura em Berlim (Alemanha), da primeira sessão do Conselho da CSCE. 
28-29 O Conselho Europeu, reunido em Luxemburgo confirma a necessidade de 
conduzir em paralelo os trabalhos das duas Conferências Intergovernamentais: uma 
consagrada à união econômica e monetária e a outra a aspectos da união política, com 
base no projeto de tratado elaborado pela Presidência. 
Julho  

1º Os Países Baixos assumem a Presidência do Conselho das CE, substituindo 
Luxemburgo. A Suécia apresenta seu pedido oficial de adesão às CE.  
15-17 Realização em Londres (Reino Unido), da décima oitava Cimeira econômica 
ocidental. Os participantes decidem realizar um encontro anual com a União Soviética 
e definir um plano de apoio para este país. Decidem também abrir os seus mercados 
aos produtos e serviços dos países da Europa Central e Oriental e afirmam o seu 
empenho em concluir com êxito as negociações da Uruguay Round. 
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22 O Conselho fornece ajuda financeira a Israel e à população palestina dos territórios 
ocupados.  
25 No acórdão relativo ao Caso Stoeckel, o TJCE estatui que as disposições da legislação 
francesa do trabalho que proíbem o trabalho noturno das mulheres no setor da 
indústria são contrárias ao princípio da igualdade de tratamento entre mulheres e 
homens no que respeita ao acesso ao emprego. 
Agosto  

22 Tentativa de golpe de estado na União Soviética. 
Setembro  

1º Entra em vigor da Quarta Convenção de Lomé, relativa ao desenvolvimento das 
relações entre a Comunidade Européia e os países da ACP.  
7 Abertura da conferência de paz sobre a Iugoslávia em Haia (Países Baixos).  
Outubro  

21 O Conselho dá seu “de acordo” à criação do EEE.  
30-14/11 Abertura em Madri (Espanha), da conferência de paz para o Oriente Médio. 
É confiada à Comunidade a responsabilidade de conduzir as próximas negociações 
multilaterais.  
Novembro  
6 A Comissão decide criar um Serviço Europeu de Ajuda Humanitária. 
7 O Conselho concorda com a redução da dívida dos países da ACP. 
19 Julgando o Caso Francovich, o TJCE declara que os Estados-membros são obrigados 
a pagar indenizações aos particulares, por danos causados pela violação da legislação 
comunitária. 
26 Adesão da Comunidade à FAO (Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura), tornando-se a primeira organização de integração 
econômica a ser membro de pleno direito de uma agência especializada das Nações 
Unidas.  
Dezembro  

9-10 O Conselho Europeu, reunido em Maastricht (Países Baixos), chega a um acordo 
sobre o projeto de Tratado da União Européia.  
16 Assinatura dos Acordos Europeus com a Polônia, a Hungria e a Checoslováquia.  
17 Assinatura da Carta Européia da Energia.  
21 Assinatura de um acordo que cria a Comunidade de Estados Independentes (CEI) 
em Alma Ata, Cazaquistão, pelos Presidentes das Repúblicas da União Soviética, 
excetuando a da Geórgia.  
25 Demissão de Mikhaïl Gorbatchev, Presidente da União Soviética. 

1992 
Ano europeu da segurança, higiene e saúde no trabalho. 

Janeiro  
1º Portugal assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo os Países Baixos. 
Fevereiro  
3 O Conselho adota medidas positivas de auxílio à Croácia, à Eslovênia, às Repúblicas 
Iugoslavas da Bósnia-Herzegovina e do Montenegro e à ex-República Iugoslava da 
Macedônia.  
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7 Assinatura em Maastricht (Países Baixos), do Tratado da União Européia pelos 
Ministros dos Negócios Estrangeiros e pelos Ministros das Finanças dos Estados-
membros.  
19 Adoção de um Livro Verde relativo ao impacto do transporte sobre o ambiente 
pela Comissão.  
Março  
18 A Finlândia apresenta seu pedido oficial de adesão às CE. 
Abril  
4 Entrada do escudo no mecanismo de taxas de câmbio do SME.  
Maio  
2 Assinatura no Porto (Portugal) do acordo que cria o EEE.  
20 A Suíça apresenta seu pedido oficial de adesão às CE. 
Junho  
2 Consultados através de referendo, os dinamarqueses pronunciam-se contra a 
ratificação do Tratado da União Européia.  
3-14 Realização no Rio de Janeiro, da Conferência das Nações Unidas sobre o 
Ambiente e o Desenvolvimento (CNUAD), com a participação da Comissão e 
assinatura de certas convenções internacionais relativas às alterações climáticas no 
planeta e à diversidade biológica.  
18 Consultados através de referendo, os irlandeses pronunciam-se a favor da 
ratificação do Tratado da União Européia.  
26-27 Em Lisboa (Portugal), o Conselho Europeu sublinha a importância de que se 
reveste o cumprimento do calendário para a ratificação do Tratado da União Européia.  
Julho  

1º O Reino Unido assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo os Países 
Baixos. 
2 Luxemburgo ratifica o Tratado da União Européia.  
6-8 Realização em Munique (Alemanha), da décima oitava Cimeira econômica 
ocidental. Os membros dos sete países mais industrializados do mundo procuram 
definir uma parceria com o resto da Europa e do mundo, com base no enraizamento 
progressivo de valores comuns. 
31 A Grécia ratifica o Tratado da União Européia.  
Agosto  
7 Adoção, pelo Conselho, de um regulamento referente à extensão do programa de 
ajuda econômica (PHARE) à Eslovênia. 
25 Abertura em Londres (Reino Unido), de uma conferência internacional sobre a ex-
Iugoslávia.  
Setembro  
20 Consultados através de referendo, os franceses pronunciam-se a favor da ratificação 
do Tratado da União Européia.  
Outubro  
7 A Comissão concede ajuda suplementar de emergência às vítimas da guerra na ex-
Iugoslávia.  
12-13 Realização em Genebra (Suíça), de uma conferência de doadores de ajuda à 
Somália. Participação da Comunidade com vista a futuras concessões de ajuda. 
16 Reunido em Birmingham (Reino Unido), o Conselho Europeu Extraordinário adota 
uma declaração intitulada Uma Comunidade próxima dos seus cidadãos.  
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26 A Itália ratifica o Tratado da União Européia.  
Novembro  
4 A Bélgica ratifica o Tratado da União Européia.  
25 A Noruega apresenta seu pedido oficial de adesão às CE. A Espanha ratifica o 
Tratado da União Européia.  
Dezembro  
2 Adoção, pela Comissão, de um Livro Branco relativo ao desenvolvimento futuro da 
política comum dos transportes.  
6 Consultados através de referendo, os suíços rejeitam a ratificação do acordo que cria 
o Espaço Econômico Europeu.  
11 Portugal ratifica o Tratado da União Européia.  
11-12 Reunido em Edimburgo (Reino Unido), o Conselho Europeu concede à 
Dinamarca as derrogações que permitem submeter a ratificação do Tratado a um novo 
referendo. Além disso, aprova o pacote Delors II e aceita que as negociações de adesão 
com a Áustria, a Suécia e a Finlândia sejam iniciadas a partir de 1 de janeiro.  
15 Os Países Baixos ratificam o Tratado da União Européia.  
18 A Alemanha ratifica o Tratado da União Européia. 
21 André Middelhoek é eleito Presidente do Tribunal de Contas. 
23 Adoção do Livro Verde intitulado Pluralismo e concentração dos meios de comunicação no 
mercado interno: avaliação da necessidade de uma ação comunitária, pela Comissão. 

1993 
Ano europeu dos idosos e da solidariedade entre as gerações. 

Janeiro  
1º A Dinamarca assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo o Reino 
Unido. Entrada em vigor do Mercado Único.  
Fevereiro  
1º Abertura, em Bruxelas (Bélgica), das negociações visando à adesão da Áustria, da 
Finlândia e da Suécia. Assinatura do acordo europeu sobre o comércio com a 
Romênia.  
Março  
8 Assinatura do acordo europeu sobre o comércio com a Bulgária.  
Abril  
5 Abertura, em Luxemburgo, das negociações sobre a adesão da Noruega.  
Maio  
14 Adoção, pela Comissão, do Livro Verde sobre a reparação dos danos causados ao 
meio ambiente. 
18 Em segundo referendo, os dinamarqueses pronunciam-se a favor da ratificação do 
Tratado da União Européia.  
Junho  
19-24 Participação da Comunidade na Conferência Mundial das Nações Unidas sobre 
os Direitos do Homem.  
21-22 Reunido em Copenhague (Dinamarca), o Conselho Europeu encarrega a 
Comissão de preparar um Livro Branco sobre a estratégia de longo prazo para 
promover o crescimento, a competitividade e o emprego, confirma que a adesão da 
Áustria, da Finlândia, da Suécia e da Noruega deverá concretizar-se em 1995 e garante 
aos países associados da Europa Central e Oriental que sua adesão será possível logo 
que satisfizerem as condições políticas e econômicas necessárias.  
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Julho  
1º A Bélgica assume a Presidência do Conselho das CE, substituindo a Dinamarca. 
7-9 Realização em Tóquio (Japão), da Cimeira dos sete países mais industrializados — 
G7 (Alemanha, Canadá, EUA, França, Grã-Bretanha, Itália e Japão). 
19 Adoção, pelo Conselho, do novo Programa Tacis para os Estados Independentes da 
ex-União Soviética.  
Agosto  
2 O Reino Unido ratifica o Tratado da União Européia.  
Setembro  
29 Adoção do Livro Verde sobre a dimensão européia da educação, pela Comissão. 
Outubro  
8-9 Participação da Comunidade na Cimeira organizada pelo Conselho da Europa, em 
Viena.  
20 Adoção, pela Comissão, do Livro Verde sobre as garantias dos bens de consumo e 
os serviços pós-venda. 
25 Realização em Luxemburgo, de uma conferência interinstitucional. O Conselho, a 
Comissão e o Parlamento adotam uma declaração sobre a democracia, a transparência 
e a subsidiariedade; aprovam a proposta de decisão do Parlamento relativa às funções 
do Provedor de Justiça, bem como texto respeitante às regras de trabalho do Comitê 
de Conciliação, no âmbito do procedimento de co-decisão.  
29 Reunido em Bruxelas (Bélgica), o Conselho Europeu adota uma declaração para 
assinalar a entrada em vigor do Tratado da União Européia; confirma que a segunda 
fase da União Econômica e Monetária terá início em 1 de janeiro de 1994 e define 
diversas áreas que deverão ser objeto de ações comuns a desenvolver pela União 
Européia, no âmbito da Política Externa e de Segurança Comum. Adota, igualmente, 
uma decisão relativa à localização de diferentes serviços e organismos comunitários.  
Novembro  
1º Concluídos todos os processos de ratificação, o Tratado da União Européia entra 
em vigor.  
16 Adoção, pela Comissão, do Livro Verde sobre o acesso dos consumidores à justiça 
e a resolução dos litígios de consumo no mercado único.  
17 Adoção do Livro Verde sobre a política social européia: opções para a União, pela 
Comissão.  
Dezembro  
5 Adoção, pela Comissão, do Livro Branco intitulado Crescimento, competitividade, emprego: 
os desafios e as pistas para entrar no século XXI. 
6 O Conselho e a Comissão chegam a um acordo quanto ao código de conduta 
referente ao acesso do público aos documentos oficiais.  
9 Boris Yeltsin, Jean Luc Dehaene, Presidente do Conselho Europeu, e Jacques 
Delors, Presidente da Comissão Européia, assinam uma declaração sobre o reforço das 
relações, em especial na área política entre a Federação Russa e a União Européia.  
10-11 Reunido em Bruxelas (Bélgica), o Conselho Europeu estabelece um plano de 
ação de curto e médio prazo, com base no Livro Branco da Comissão, sobre o 
crescimento, a competitividade e o emprego, bem como um primeiro plano de ação 
nas áreas da justiça e assuntos internos. Decide, ainda, convocar uma conferência para 
concluir um pacto de estabilidade na Europa Central e Oriental.  
13 O Conselho conclui o acordo que cria o EEE.  
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15 As delegações dos Estados participantes das negociações da Uruguay Round (GATT) 
assinam, em Genebra, uma acordo destinado a concretizar ampla liberalização da 
história do comércio mundial.  

1994 
Ano europeu da alimentação. 

Janeiro  
1º A Grécia assume a Presidência do Conselho da União Européia (UE). Início da 
segunda fase de realização da União Econômica e Monetária e criação do Instituto 
Monetário Europeu (IME). Entrada em vigor do acordo que cria o EEE.  
Fevereiro  
19 O Tribunal de Contas publica o relatório especial sobre os controles das 
irregularidades e fraudes no domínio agrícola. 
Março  
9-10 O Comitê das Regiões, instituído pelo Tratado da União Européia, realiza sua 
sessão inaugural. Jacques Blanc é eleito Presidente.  
29 Os Ministros dos Negócios Estrangeiros, reunidos em sessão informal em Ioannina 
(Grécia), firmam um compromisso para fixação de regras quanto à tomada de decisões 
por maioria qualificada, na perspectiva do alargamento.  
30 Conclusão das negociações com vistas à adesão da Áustria, da Suécia, da Finlândia e 
da Noruega, em Bruxelas (Bélgica).  
31 A Hungria apresenta seu pedido oficial de adesão à UE.  
Abril  
5 A Polônia apresenta seu pedido oficial de adesão à UE. 
6 Adoção, pela Comissão, do Livro Verde sobre a política audiovisual da União 
Européia. 
15 Assinatura em Marraqueche (Marrocos), da ata final das negociações da Uruguay 
Round (GATT).  
19 No âmbito da Política Externa e de Segurança Comum, o Conselho decide sobre 
uma ação comum de apoio ao processo de paz do Oriente Médio.  
26 Adoção do quarto programa-quadro de investigação, desenvolvimento e 
demonstração (1994-1998), pelo Parlamento e pelo Conselho. 
Maio  
25 O Conselho de Governadores do Banco Europeu de Investimento cria o Fundo 
Europeu de Investimento. 
26-27 A conferência de lançamento do Pacto de Estabilidade na Europa Central e Oriental 
reúne-se em Paris.  
Junho  
9-12 Quarta eleição do Parlamento Europeu por sufrágio universal direto.  
12 Consultados, através de referendo, os austríacos pronunciam-se a favor da adesão à 
UE.  
14 Assinatura, em Luxemburgo, de um acordo de parceria e de cooperação entre a UE 
e a Ucrânia.  
24-25 Reunião do Conselho Europeu em Corfu (Grécia). O principal ponto da agenda 
é o seguimento do Livro Branco sobre crescimento, competitividade e emprego. 
Assinatura dos atos de adesão da Áustria, Suécia, Finlândia e Noruega, em Bruxelas, 
Áustria, à UE. Assinatura de um novo acordo de parceria e de cooperação entre as 
Comunidades Européias e seus Estados-membros, por um lado, e a Rússia, por outro. 
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Julho  
1º A Alemanha assume a Presidência do Conselho da UE, substituindo a Grécia. 
8-10 Realização em Nápoles (Itália), da vigésima Cimeira econômica ocidental. 
14 Em acórdão referente ao Caso Faccini-Dori, o TJCE decide que os Estados-membros 
são obrigados a pagar indenizações a particulares, por danos causados pela não 
transposição de uma diretriz para as respectivas legislações nacionais desde que se 
encontrem preenchidas determinadas condições.  
15 Reunião do Conselho Europeu em sessão extraordinária em Bruxelas (Bélgica), na 
qual Jacques Santer é designado sucessor de Jacques Delors, na Presidência da 
Comissão.  
18 Assinatura, em Bruxelas (Bélgica), de acordos de comércio livre com a Estônia, a 
Letônia e a Lituânia.  
19-26 Primeira sessão do novo Parlamento Europeu em Estrasburgo (França), sendo 
Klaus Hänsch eleito seu Presidente. Jacques Santer é formalmente designado futuro 
Presidente da Comissão Européia. 
27 Adoção pela Comissão do Livro Branco sobre a política social européia. 
Outubro  
10 Assinatura de um acordo de cooperação entre a Comunidade e a África do Sul. 
Abertura em Budapeste (Hungria), da conferência de revisão da CSCE.  
16 Consultados através de referendo, os finlandeses pronunciam-se majoritariamente a 
favor da adesão à UE.  
25 Adoção, pela Comissão, da primeira parte do Livro Verde sobre a liberalização da 
infra-estrutura das telecomunicações e das redes de televisão a cabo. 
Novembro  
13 Consultados através de referendo, os suecos pronunciam-se majoritariamente a 
favor da adesão à UE.  
15 Primeira reunião do Conselho do Instituto Monetário Europeu em Frankfurt 
(Alemanha).  
28 Os cidadãos noruegueses rejeitam, através de referendo, a adesão à UE. 
29 O Parlamento, o Conselho e a Comissão adotam um planejamento financeiro para 
1995-1999, diante da perspectiva do alargamento.  
30 O Conselho adota a primeira ação comum de cooperação nas áreas da justiça e 
assuntos internos.  
Dezembro  
6 Adoção, pelo Conselho, do Programa Leonardo da Vinci, na área da formação 
profissional e da primeira resolução no quadro do Protocolo sobre a política social.  
9-10 Reunido em Essen (Alemanha), o Conselho Europeu define linhas de ação para 
reforçar a estratégia do Livro Branco sobre crescimento, competitividade e emprego, 
em especial medidas para combater o desemprego e para concretizar as redes 
transeuropéias. Aprova uma estratégia global para aproximar os países associados da 
Europa Central e Oriental e reafirma sua vontade de estabelecer uma Parceria 
Euromediterrânea. Aprova, igualmente, o princípio de um programa plurianual de 
ajuda à Irlanda do Norte. 
15-16 O Conselho adota conclusões sobre a estratégia comunitária para a redução das 
emissões de CO2 e sobre o ambiente e os transportes. Adota, ainda, um regulamento 
sobre as substâncias que deterioram a camada de ozônio e uma diretriz referente à 
incineração de resíduos perigosos. 
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17 Assinatura, em Lisboa (Portugal), do tratado sobre a Carta Européia da Energia.  
1995 
Ano europeu da segurança rodoviária e dos jovens condutores. 

Janeiro  
1º A França assume a Presidência do Conselho da UE, substituindo a Alemanha. 
Adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia à UE.  
23 Na seqüência do voto de aprovação do Parlamento Europeu (em 18 de janeiro) os 
representantes dos Governos dos Estados-membros nomeiam o Presidente e os 
Membros da Comissão Européia por um período de cinco anos.  
25 Adoção, pela Comissão, da segunda parte do Livro Verde sobre a liberalização da 
infra-estrutura das telecomunicações e das redes de televisão a cabo. 
Fevereiro  

1º Entram em vigor os acordos europeus de associação entre a União Européia e a 
Bulgária, Romênia, República Eslovaca e República Checa.  
23 Em acórdão relativo ao Caso Bordessa, o TJCE declara que os cidadãos podem 
colocar em circulação  moedas, notas do banco ou cheques sem autorização prévia. 
25-26 Realização, em Bruxelas (Bélgica), de uma conferência ministerial do G7 sobre a 
Sociedade da Informação e lançamento do Europa, site da União Européia. 
Março  
8 O Tribunal de Contas publica o relatório especial sobre o instrumento financeiro de 
coesão. 
14 Adoção do Programa Sócrates no domínio da educação, pelo Parlamento Europeu 
e pelo Conselho.  
20-21 Adoção e assinatura, em Paris, do pacto de estabilidade na Europa Central e 
Oriental. 
26 Entra em vigor o Acordo de Schengen entre a Bélgica, França, Alemanha, 
Luxemburgo, Países Baixos, Portugal e Espanha.  
Abril  
4 Adoção, pela Comissão, do Livro Verde sobre o papel da União em matéria de 
turismo. 
9 Liechtenstein ratifica sua adesão ao Espaço Econômico Europeu, através de 
referendo.  
10 Adoção pelo Conselho de um relatório sobre o funcionamento do Tratado da 
União Européia, com vistas à preparação da Conferência Intergovernamental de 1996. 
21 O Comitê das Regiões adota um parecer de sua iniciativa sobre a preparação da 
Conferência Intergovernamental de 1996. 
28 Assinatura do Acordo de Schengen pela Áustria.  
Maio  
1º Adesão de Liechtenstein ao Espaço Econômico Europeu.  
3 A Comissão aprova o programa INFO 2000, destinado a promover o 
desenvolvimento de uma indústria européia de multimídia, na nova sociedade da 
informação.  
3-10 A Comissão adota o Livro Branco sobre a preparação dos países da Europa 
Central e Oriental associados às CE, visando à sua integração no mercado interno da 
União Européia. 
11 O Tratado de não-proliferação nuclear (objeto de uma ação comum no âmbito da 
política externa e de segurança comum) é prorrogado por um período indefinido. 
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31 Adoção, pela Comissão do Livro Verde, sobre os aspectos práticos da introdução 
da moeda única.  
Junho  
12 Assinatura, em Bruxelas (Bélgica), dos acordos europeus de associação com a 
Estônia, a Letônia e a Lituânia. 
15 Realização em Halifax (Canadá), da 21.ª Cimeira do G7. 
22 A Romênia apresenta seu pedido oficial de adesão à UE.  
27 A Eslováquia apresenta seu pedido oficial de adesão à UE. 
26-27 O Conselho Europeu, reunido em Cannes (França), chega a um acordo global 
sobre os financiamentos externos, incluindo o financiamento do oitavo FED (Fundo 
Europeu de Desenvolvimento) para países da ACP; confirma o início da transição para 
a moeda única em 1 de janeiro de 1999. 
Julho  
1º A Espanha assume a Presidência do Conselho da UE, substituindo a França. 
12 O finlandês J. M. Söderman é nomeado Provedor de Justiça da União Européia 
pelo Parlamento Europeu.  
17 Assinatura do acordo provisório União Européia-Rússia, do Acordo 
Euromediterrâneo com a Tunísia e do acordo de cooperação União Européia-Vietnã.  
19 Adoção, pela Comissão, do Livro Verde sobre os direitos de autor e direitos afins 
na sociedade da informação e sobre o modelo de utilidade (proteção jurídica da 
propriedade intelectual). 
26 Os Estados-membros assinam a Convenção Europol em matéria de cooperação 
policial. 
Setembro  
13 Abertura em Pequim (China), da Quarta Conferência das Nações Unidas sobre as 
Mulheres. 
25 Adoção, pelos Estados-membros, da lista de países terceiros, cujos nacionais 
necessitam de um visto para entrar na União Européia. 
Outubro  
17 Julgando o Caso Kalanke, o TJCE considera que as medidas referentes à prioridade 
automática das mulheres nas promoções são incompatíveis com o princípio da 
igualdade entre mulheres e homens; constituem, pois, uma discriminação com base no 
gênero. 
27 A Letônia apresenta seu pedido oficial de adesão à UE. 
Novembro  
7 Assinatura de um novo acordo Euratom-Estados Unidos, sobre a utilização pacífica 
da energia nuclear. 
20 Assinatura de um acordo de cooperação com o Nepal. Assinatura do Acordo 
Euromediterrâneo de associação com Israel.  
27-28 Realização da Conferência Euromediterrânea em Barcelona (Espanha). 
27 A Estônia apresenta seu pedido oficial de adesão à UE.  
29 Adoção, pela Comissão, do Livro Verde sobre a rede dos cidadãos (transportes 
urbanos), bem como do Livro Branco sobre a educação e a formação. 
Dezembro  
12 A Lituânia apresenta seu pedido oficial de adesão à UE. 
13 Adoção, pela Comissão, do Livro Branco sobre a política da energia para a União 
Européia. 
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14 Assinatura, em Paris, do Acordo de paz de Dayton, relativo à paz na ex-Iugoslávia. 
15 Julgando o Caso Bosman, o TJCE afirma que as regras da federação que limitam o 
número de jogadores estrangeiros em equipes de futebol, bem como as relativas às 
respectivas transferências contrariam a legislação comunitária. 
15-16 Reunido em Madri (Espanha), o Conselho Europeu estabelece que a 
Conferência Intergovernamental terá início em 29 de março de 1996, confirmando a 
introdução da moeda única (euro) em 1 de janeiro de 1999.  
20-21 A Comissão Européia e o Banco Mundial organizam, em Bruxelas, uma reunião 
dos países e organizações doadores para a reconstrução da Bósnia-Herzegovina. 

1996 
Ano europeu da educação e da formação ao longo da vida. 

Janeiro  
1º A Itália assume a Presidência do Conselho da UE, substituindo a Espanha. Entra 
em vigor a união aduaneira entre a UE e a Turquia.  
17 A República Checa apresenta seu pedido oficial de adesão à UE.  
18 Bernhard Friedmann é eleito Presidente do Tribunal de Contas.  
31 A Comissão adota um Livro Verde relativo à revisão do regulamento das operações 
de concentração de empresas. 
Fevereiro  
1º Os acordos provisórios com a Rússia e a Ucrânia entram em vigor. 
26 É assinado, com Marrocos, um Acordo Euromediterrâneo de associação.  
Março  
1º-2 Realiza-se, em Bancoque (Tailândia), a Cimeira União Europeia-Ásia.  
5 Julgando os Casos Brasserie du pêcheur e Factortame, o TJCE determina que os Estados-
membros estão obrigados a reparar os prejuízos causados aos particulares, em virtude 
de violações de direito comunitário que lhes sejam imputáveis.  
6 A Comissão adota um Livro Branco sobre a gestão do tráfego aéreo e um Livro 
Verde sobre a proteção jurídica dos serviços codificados. 
27 A Comissão firma uma decisão relativa a medidas de emergência em matéria de 
proteção contra a BSE (Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos), proibindo a 
exportação — em escala mundial — de todos os produtos de origem bovina 
provenientes do Reino Unido. 
29 Tem início, em Turim (Itália), a Conferência Intergovernamental com vistas à 
revisão do Tratado da União Européia e o Conselho Europeu define o seu programa.  
Abril  
1º-2 Realiza-se em Lille (França), uma conferência do G7 sobre emprego.  
19-20 Reúne-se em Moscou (Rússia), a Cimeira do G7+1 sobre a segurança nuclear. 
22 A Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão assinam acordos de parceria e de cooperação 
com a UE. 
Maio  

8 A Comissão adota um Livro Verde sobre a comunicação comercial no mercado 
interno.  
13 O Conselho aprova um plano de ação da União Européia para com a Rússia.  
22 A Comissão adota um Livro Verde sobre os serviços financeiros. 
23 Julgando o Caso Hedley Lomas, o TJCE determina que um Estado-membro é 
obrigado a reparar os prejuízos causados a um particular devido à recusa de emitir uma 
licença de exportação, em violação do direito comunitário. 
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Junho  
1º Os acordos de cooperação com o Vietnã e o Nepal entram em vigor. 
10 A Eslovênia apresenta seu pedido oficial de adesão à UE.  
14-15 Realiza-se em Roma, uma conferência tripartida sobre o crescimento e o 
emprego, com intervenção das instituições comunitárias, dos Estados-membros e dos 
parceiros sociais. 
21 São assinados acordos de cooperação com o Uzbequistão e Chile. 
21-22 O Conselho Europeu, reunido em Florença (Itália), define os objetivos e o 
calendário da CIG; manifesta seu acordo quanto ao quadro de ações apresentado pela 
Comissão no que diz respeito à erradicação da BSE e regulamenta a competência do 
TJCE, para a interpretação da Convenção Europol.  
25 O Conselho firma o novo regulamento TACIS relativo à assistência aos Novos 
Estados Independentes e à Mongólia, para o período de 1996 a 1999.  
27-29 Realiza-se, em Lyon (França), a Cimeira do G7. São adotados três documentos: 
uma declaração sobre o terrorismo, um comunicado de natureza econômica — A 
mundialização em benefício de todos — e uma declaração do Presidente intitulada Mais 
segurança e estabilidade num mundo mais solidário. 
Julho  
1º A Irlanda assume a Presidência do Conselho da UE, substituindo a Itália.  
24 A Comissão adota o Livro Verde Viver e trabalhar na sociedade da informação: prioridade 
à dimensão humana e o Livro Verde referente ao papel, estatuto e responsabilidade do 
revisor oficial de contas. 
25 O Conselho adota um regulamento relativo ao auxílio para a reconstrução das 
repúblicas da ex-Iugoslávia.  
30 A Comissão adota um Livro Branco sobre a implantação de uma estratégia para 
revitalizar os caminhos de ferro da Comunidade.  
Setembro  
16-17 Na seqüência da Cimeira Solar Mundial de Harare, os participantes lançam um 
programa solar mundial para 1996-2005. 
27 Os QUINZE Estados-membros (Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, 
Países Baixos, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Espanha, Grécia, Áustria, 
Finlândia e Suécia) da União Européia assinam a Convenção relativa à extradição, bem 
como o Protocolo concernente à proteção dos interesses financeiros da União 
Européia; o Conselho assume os atos correspondentes. 
Outubro  
1º O Conselho decide uma ação comunitária para a eliminação total das minas 
antipessoais. 
2 A Comissão adota um Livro Verde intitulado Educação, formação, investigação: os 
obstáculos à mobilidade transnacional. 
5 Durante a reunião extraordinária do Conselho Europeu de Dublin, Irlanda, os 
Chefes de Estado e de governo confirmam o calendário da CIG.  
8 Julgando o Caso Dillenkofer, o TJCE determina que a omissão de qualquer medida de 
transposição de uma diretriz constitui uma violação do direito comunitário pelo 
Estado-membro e cria, a favor dos particulares lesados, um direito a reparação. 
13 Realizam-se, na Áustria, as primeiras eleições para o Parlamento Europeu. 
14 O marco finlandês entra no mecanismo das taxas de câmbio do SME. 
20 Realizam-se, na Finlândia, as primeiras eleições para o Parlamento Europeu. 
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28 É assinado o acordo de cooperação entre a UE e a República da Coréia. 
Novembro  
4 A Comissão adota um Livro Verde sobre a futura política comunitária de luta contra 
o ruído.  
7-9 Realiza-se em Cork, Irlanda, uma conferência européia sobre o desenvolvimento 
rural.  
11 O Conselho adota uma ação comum de apoio ao processo democrático no Zaire. 
20 A Comissão adota Livros Verdes relativos, às relações entre a UE e os Estados 
ACP, à política de numeração para os serviços de telecomunicações na Europa e a uma 
estratégia comunitária de desenvolvimento das energias renováveis. 
25 A lira italiana retorna ao mecanismo de taxas de câmbio do SME. 
27 A Comissão adota um Livro Verde intitulado Os contratos públicos na União Européia: 
pistas de reflexão para o futuro. 
Dezembro  
4-5 A Conferência de Londres adota um plano de consolidação da paz, sobre a 
aplicação dos acordos de paz na ex-Iugoslávia. 
9-13 A conferência ministerial da OMC desenrola-se em Singapura, República de 
Singapura, e ajusta-se um acordo sobre os produtos das tecnologias da informação.  
10 É assinado um Acordo Euromediterrâneo provisório com a OLP (Organização de 
Libertação da Palestina).  
13-14 O Conselho Europeu, reunido em Dublin (Irlanda), chega a um acordo sobre os 
elementos necessários à criação da moeda única (enquadramento jurídico do euro, 
pacto de estabilidade e novo mecanismo de taxas de câmbio), adota a Declaração de 
Dublin sobre emprego e confirma o calendário da CIG. 
16 Desenrola-se, em Washington (EUA), a Cimeira Transatlântica entre os Estados 
Unidos e a União Européia.  

1997 
Ano europeu contra o racismo e a xenofobia. 

Janeiro  
1º Os Países Baixos assumem a Presidência do Conselho da UE, substituindo a 
Irlanda. 
22 A Comissão adota um Livro Verde sobre as restrições verticais no âmbito da 
política comunitária de concorrência. 
Fevereiro  
15 Acordo sobre as telecomunicações de base no quadro da OMC. 
19 O Parlamento adota uma Resolução sobre as conclusões da comissão temporária de 
inquérito quanto à BSE. 
24 A Comunidade Européia e a OLP assinam, conjuntamente, uma declaração que 
instaura um diálogo político regular e um Acordo de Associação Euromediterrânea 
provisório, por um período de cinco anos. 
Março  
25 Realiza-se no Capitólio, em Roma, uma sessão comemorativa do 40.º aniversário 
dos Tratados de Roma. 
26 As partes no acordo sobre o comércio dos produtos da tecnologia da informação, 
celebrado no quadro da OMC, elaboram a lista definitiva de seus compromissos. 
Abril  
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16 A Comissão adota um Livro Verde intitulado Parceria para uma nova organização do 
trabalho. 
17 Julgando matéria referente à igualdade de direitos no que tange à pensão para 
viúvos e viúvas, o TJCE alarga o princípio da igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres, para os casos de concessão de pensão de sobrevivência ao abrigo de regimes 
de seguro contra acidentes de trabalho e doenças profissionais. 
24 O Conselho dos Ministros CEE-ACP adota uma decisão de aprovação do 
protocolo que regula a adesão da África do Sul à Convenção de Lomé.  
29 A União Européia assina os primeiros acordos de cooperação com o Camboja e o 
Laos.  
Maio  
6 A Comissão adota seu programa de trabalho em na luta contra a fraude para 1997-
1998. 
12 O Tribunal de Contas publica o relatório especial relativo às ajudas humanitárias da 
União Européia entre 1992 e 1995. 
26 O Conselho estabelece uma convenção relativa à citação e à notificação dos atos 
judiciais e extrajudiciais, em matérias civil e comercial, bem como uma convenção 
relativa à luta contra a corrupção envolvendo funcionários.  
Junho  
2 O Conselho institui um regulamento criando o Observatório do Racismo e da 
Xenofobia, e adota uma posição comum que define a estratégia da União Européia em 
relação à Albânia.  
4 A Comissão firma um plano de ação para o mercado único.  
10 A Comissão adota um Livro Verde sobre os regimes complementares de reforma 
no mercado único. 
16-17 O Conselho Europeu reúne-se em Amsterdã (Países Baixos), e chega a um 
consenso sobre um projeto de tratado. Aprova diversas disposições visando a uma 
passagem sem incidentes para a terceira fase da União Econômica e Monetária e, ainda, 
uma resolução sobre o crescimento e emprego. 
24 A Comissão adota um Livro Verde sobre a patente comunitária e o sistema de 
patentes na Europa. 
Julho  
1º Luxemburgo assume a Presidência do Conselho da UE, substituindo os Países 
Baixos.  
16 A Comissão apresenta a Agenda 2000: para uma Europa reforçada e alargada, incluindo 
seus pareceres sobre os pedidos de adesão de dez países da Europa Central. 
22 O Conselho extraordinário da UEO adota uma declaração sobre seu papel, suas 
relações com a União Européia e com a Aliança Atlântica, para ser anexada à ata final 
do Tratado de Amsterdã. 
23-24 Realiza-se, em Bruxelas (Bélgica), a terceira conferência dos doadores 
internacionais para a reconstrução da Bósnia-Herzegovina. 
Outubro  
2 Os ministros de Negócios Estrangeiros dos QUINZE Estados-membros da União 
Européia assinam o Tratado de Amsterdã. 
20 A Comissão aprova seu relatório final destinado à comissão temporária do 
Parlamento Europeu, encarregada do acompanhamento das recomendações referentes 
à BSE. 
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Novembro  
11 Julgando o Caso Hellmut Marschal contra Land Nordrhein-Westfalen, o TJCE declara que 
uma legislação nacional obrigando à promoção prioritária de candidatas femininas às 
atividades do serviço público não contraria as disposições do direito comunitário, se as 
condições forem cumpridas. Estabelece-se, para tanto, uma situação de igualdade de 
candidatos de ambos os sexos, quanto à aptidão, competência e prestações 
profissionais. 
21-22 O Conselho Europeu extraordinário sobre emprego reúne-se em Luxemburgo e 
dá seu “de acordo” no que se refere às diretrizes para as políticas de emprego dos 
Estados-membros em 1998. 
26 A Comissão adota um Livro Branco sobre fontes de energia renováveis.  
Dezembro  
1º-10 Realiza-se em Quioto (Japão), uma conferência internacional sobre alterações 
climáticas, na qual os países industrializados assumem o compromisso de reduzir suas 
emissões de gás com efeito de estufa. 
3 A Comissão adota um Livro Verde relativo à convergência dos setores das 
telecomunicações, dos meios de comunicação social e da tecnologia da informação. 
Assinatura, em Otawa, Canadá, de uma convenção internacional sobre as minas 
terrestres antipessoais.  
4 O Conselho dá seu “de acordo” quanto à proibição da publicidade sobre o tabaco. 
8 A União Européia e o México assinam um acordo de parceria econômica, de 
coordenação política e de cooperação.  
12 Acordo sobre os serviços financeiros no quadro da OMC. 
12-13 O Conselho Europeu reúne-se em Luxemburgo, estabelece as decisões 
necessárias para lançar o processo de alargamento e adota uma resolução sobre a 
coordenação das políticas econômicas. 

1998 
Janeiro  
1º O Reino Unido assume a Presidência do Conselho da UE, substituindo 
Luxemburgo. Entra em vigor o acordo de cooperação entre a Comunidade e a ex-
República Iugoslava da Macedônia.  
Fevereiro  
1º Entra em vigor os acordos europeus concluídos com a Estônia, Letônia e Lituânia.  
Março  
1º Entra em vigor o acordo de parceria e de cooperação com a Ucrânia e do Acordo 
Euromediterrâneo de associação entre a Comunidade e a Tunísia. 
12 Realiza-se, em Londres, a conferência européia, reunindo os 15 Estados-membros e 
os países que solicitaram formalmente a adesão à UE. 
16 A dracma grega entra no mecanismo de taxas de câmbio do SME.  
25 A Comissão adota um relatório sobre a situação em matéria de convergência e 
recomenda a participação no euro, a partir de janeiro de 1999, de onze Estados-
membros. 
30 Reunião ministerial de abertura do processo de adesão dos dez países candidatos da 
Europa Central e Oriental e de Chipre à UE. 
Abril  
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2 Julgando o Caso Greenpeace, o TJCE determina em que condições os indivíduos ou as 
associações que os representam têm competência para solicitar a anulação de uma 
decisão da Comissão. 
3-4 Realiza-se, em Londres (Reino Unido), a segunda Cimeira Europa-Ásia. 
28 Julgando os Casos Raymond Kohll contra Union des Caisses de Maladie e Nicolas Decker 
contra Caisse de Maladie des Employés Privés, o TJCE decide que os cidadãos de um 
Estado-membro podem receber cuidados de saúde em outro Estado-membro, sendo 
reembolsados segundo as tabelas nacionais do Estado no qual estão inscritos como 
beneficiários de cuidados de saúde. 
29 Assinatura, em Nova Iorque (EUA), do protocolo de Quioto sobre as alterações 
climáticas. 
30 Acordo de paz na Irlanda do Norte. 
Maio  
1º Entra em vigor o acordo-quadro de cooperação entre a Comunidade Européia e os 
membros do acordo de Cartagena. 
3 O Conselho extraordinário decide que onze Estados-membros preenchem as 
condições necessárias para adoção da moeda única em 1 de janeiro de 1999. Na 
seqüência dessa decisão, o Conselho adota dois regulamentos sobre as especificações 
técnicas das moedas de euros e sobre a introdução do euro, após os ministros e os 
governadores dos bancos centrais dos Estados-membros adotarem o euro como 
moeda única. A Comissão e o Instituto Monetário Europeu especificam as condições 
para a fixação das taxas de conversão irrevogáveis do euro.  
7 A Alemanha efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de 
Amsterdã. 
12 Julgando o Caso Martínez Sala contra Freistaat Bayern, o TJCE delibera que os cidadãos 
de um Estado-membro podem apoiar-se na cidadania européia para se proteger contra 
a discriminação, baseada na nacionalidade, de outro Estado-membro.  
15 A Suécia efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de 
Amsterdã. 
15-17 Realiza-se, em Birmingham (Reino Unido), a Cimeira do G8 (Alemanha, 
Canadá, EUA, Federação Russa, França, Grã-Bretanha, Itália e Japão). 
25 O Conselho adota uma posição comum sobre os direitos humanos, os princípios 
democráticos, o Estado de direito e o bom governo na África. 
26 Os governos dos Estados-membros adotam a moeda única e nomeiam, de comum 
acordo, o presidente, o vice-presidente e os outros membros da Comissão Executiva 
do Banco Central Europeu. 
Junho  
1º É criado o Banco Central Europeu. Entra em vigor o acordo relativo à revisão 
intercalar da Quarta Convenção de Lomé, que contém o novo protocolo financeiro e o 
protocolo que rege a adesão da África do Sul a essa convenção.  
8-10 Realiza-se, em Nova Iorque (EUA), uma sessão especial da Assembléia Geral das 
Nações Unidas visando ao problema da droga. 
15 O Reino Unido efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de 
Amsterdã. 
15-16 O Conselho Europeu reúne-se em Cardiff (Reino Unido), enunciando os 
elementos essenciais da estratégia de prosseguimento da União Européia, às reformas 
econômicas que têm como finalidade promover o crescimento, a prosperidade, o 
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emprego e a inserção social. Para tanto, serão identificados os meios concretos que 
possam tornar a União mais próxima de seus cidadãos, definindo as orientações e um 
calendário para as negociações futuras sobre a Agenda 2000 e lançando um debate de 
longo prazo sobre o futuro desenvolvimento da União. 
24 A Dinamarca efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de 
Amsterdã.  
25 Assinatura em Aarhus (Dinamarca), da convenção da Comissão Econômica para a 
Europa das Nações Unidas, sobre o acesso à informação, a participação do público e o 
acesso à justiça na área do meio ambiente. 
30 Julgando o Caso Mary Brown, o TJCE considera que o demissão de uma mulher no 
período de gravidez contraria as disposições do direito comunitário. 
Julho  
1º A Áustria assume a Presidência do Conselho da UE, substituindo o Reino Unido. 
Entra em vigor um acordo provisório sobre comércio e medidas de acompanhamento 
entre a Comunidade Européia e o México, do acordo de parceria e de cooperação com 
a Moldávia, e do acordo de cooperação entre a União Européia e o Iêmen. 
15 A Finlândia efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de 
Amsterdã. 
21 A Áustria efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de 
Amsterdã. 
22 A Comissão adota um Livro Branco sobre uma abordagem gradual para um quadro 
comum de tarifação de infra-estruturas de transportes na União Européia e uma 
comunicação relativa à luta contra a falsificação do euro. 
22 O Tribunal de Contas publica o relatório especial sobre os serviços da Comissão 
responsáveis pela luta contra a fraude, especialmente a Unidade de Coordenação da Luta 
Antifraude. 
24 A Itália efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de Amsterdã. 
30 A Irlanda efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de 
Amsterdã.  
Setembro  
4 Luxemburgo efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de 
Amsterdã. 
Outubro  
1º Entra em vigor a Convenção Europol, relativa à luta contra a droga.  
15 A Comissão adota um Livro Verde sobre o combate à falsificação e à pirataria no 
mercado interno. 
24-25 Reunião informal em Pörtschach (Áustria), dos chefes de Estado e de governo. 
Novembro  
4 A Comissão adota relatórios de avaliação sobre os progressos realizados pelos países 
candidatos à adesão.  
10 Reunião, no âmbito ministerial, das conferências de adesão com Chipre, Polônia, 
Estônia, República Checa e Eslovênia. 
11-13 Realiza-se, em Buenos Aires (Argentina), a quarta conferência das partes na 
convenção-quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas. 
16 O Tribunal de Contas publica o relatório especial sobre a avaliação das intervenções 
dos fundos estruturais nos períodos de 1989-1993 e 1994-1999. 
Dezembro  
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9 A Comissão adota um Livro Verde sobre a política em matéria de freqüências. 
9 O Tribunal de Contas publica o relatório especial relativo ao financiamento 
comunitário de algumas medidas adotadas em conseqüência da crise da BSE, 
acompanhado das respostas da Comissão. 
11-12 O Conselho Europeu reúne-se em Viena. Adota as diretrizes para o emprego em 
1999. Decide reforçar o processo de convergência das políticas de emprego na 
perspectiva de um Pacto Europeu de Emprego, fixa as condições da representação 
externa do euro, aprova o plano de ação para a criação de um espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça e define uma estratégia para a organização dos trabalhos da 
União em 1999. 
16 O Tribunal de Contas publica o relatório especial referente à gestão, pela Comissão, 
da execução de medidas destinadas a promover a igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres, acompanhado das respostas da Comissão. 
31 Os Países Baixos efetuam o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de 
Amsterdã. O Conselho adota as taxas de conversão fixas e irrevogáveis entre as 
moedas nacionais dos onze Estados-membros participantes e o euro.  

1999 
Janeiro  
1º A Alemanha assume a Presidência do Conselho da UE, substituindo a Áustria. 
Lançamento oficial do euro. Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, 
Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Portugal adotam o euro como moeda 
oficial. 
5 A Espanha efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de 
Amsterdã. 
12 Jacques Santer, Presidente da Comissão Européia, solicita a confiança do 
Parlamento. 
18 Jan Karlsson é eleito Presidente do Tribunal de Contas. 
19 O TJCE decreta que a expulsão definitiva do território de um Estado-membro 
contraria as disposições do direito comunitário. 
20 A Comissão adota um Livro Verde sobre a informação do setor público na 
sociedade da informação. 
27 A Comissão adota um Livro Branco sobre o comércio. 
Fevereiro  
1º Entra em vigor o acordo europeu com a Eslovênia e o acordo-quadro de 
cooperação com o Chile. 
17 A Bélgica efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de 
Amsterdã. 
Março  
11 A Comissão Européia publica os códigos de conduta relativos aos membros da 
Comissão e às relações entre estes e os serviços. 
15 Demissão coletiva da Comissão, na seqüência do relatório do Comitê de Peritos 
Independentes sobre as acusações relativas à fraude, má gestão e nepotismo na 
Comissão Européia. 
16 O TJCE anula o registo da designação feta, como denominação de origem protegida. 
22 Portugal efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de Amsterdã. 
23 A Grécia efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de 
Amsterdã. 
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24 Declaração do Conselho Europeu sobre a nomeação de Romano Prodi para 
Presidente da Comissão. 
24-25 Um Conselho Europeu extraordinário reúne-se em Berlim (Alemanha). Chega-
se a um acordo global sobre a Agenda 2000 e solicita-se a Romano Prodi que aceite a 
Presidência da nova Comissão Européia. Adotam-se duas declarações sobre o Kosovo. 
São adotadas, ainda, declarações relativas ao processo de paz no Oriente Médio e ao 
alargamento e é aprovada a conclusão de um acordo de comércio e de cooperação com 
a África do Sul. 
30 A França efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de 
Amsterdã. 
Abril  
15-16 A 3.ª Conferência Euromediterrânea tem lugar em Estugarda (Alemanha). A 
Líbia participa pela primeira vez como convidada especial da Presidência. Os ministros 
acordam em conferir um novo impulso a sua parceria, em cada uma das três vertentes 
(política e de segurança, econômica e financeira, social, cultural e humana) identificadas 
em Barcelona (Espanha). Busca-se melhorar a cooperação intraregional e subregional, 
assim como a participação das entidades não governamentais nas ações levadas a cabo. 
23 O Conselho adota uma posição comum e um regulamento relativos à proibição de 
venda e fornecimento de petróleo e certos produtos petrolíferos à República 
Federativa da Iugoslávia.  
26 O Conselho adota uma ação comum relativa ao apoio, ao acolhimento e à 
repatriação voluntária dos refugiados, pessoas deslocadas e requerentes de asilo, 
incluindo as pessoas que fugiram do Kosovo. O Conselho adota uma decisão que 
permite ao Tribunal de Primeira Instância, decidir em formação de juiz singular sobre 
determinados processos da sua competência, sob certas condições. 
28 A Comissão adota um Livro Branco sobre a modernização das regras de aplicação 
dos artigos 85.º e 86.º do Tratado CE (política de concorrência). 
Maio  
1º Entra em vigor o Tratado de Amsterdã. 
5 O Parlamento Europeu aprova a nomeação de Romano Prodi para Presidente da 
Comissão Européia. 
28 O presidente do TJCE apresenta ao Conselho de Ministros da Justiça diversas 
propostas e idéias sobre o futuro do sistema jurisdicional da União Européia. 
Junho  

3-4 O Conselho Europeu reúne-se em Colônia (Alemanha). Adota a primeira estratégia 
comum da União Européia referente à Rússia, bem como declarações sobre o Kosovo 
e sobre o reforço da política externa e de segurança comum. Designa Javier Solana 
Madariaga para o cargo de Alto-representante para a PESC (Política Externa e de 
Segurança Comum) e Secretário-geral do Conselho. Adota também o Pacto Europeu 
para o Emprego, define o mandato da próxima Conferência Intergovernamental e 
decide sobre a elaboração de uma Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Européia. 
10 Realizam-se eleições para o Parlamento Europeu no Reino Unido, nos Países 
Baixos e na Dinamarca. 
11 Realizam-se eleições para o Parlamento Europeu na Irlanda. 
13 Realizam-se eleições para o Parlamento Europeu na Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália, Luxemburgo, Portugal e Suécia.  
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14 Conclusões do Conselho relativas à contaminação de certos gêneros alimentícios 
pela dioxina. 
17 Realiza-se, em Bona (Alemanha), uma Cimeira entre o Canadá e a União Européia. 
As duas partes assinam um acordo relativo à aplicação das respectivas regras de 
concorrência e congratulam-se com os progressos na execução do plano de ação 
conjunto de 1996. Congratulam-se ainda pela iniciativa comercial lançada por ambas as 
partes em 1998 e, em especial, pelo lançamento da mesa-redonda entre os círculos 
empresariais da União Européia e do Canadá. Discutem sobre a preparação do 
próximo ciclo de negociações comerciais multilaterais, em relação às quais identificam 
objetivos comuns. 
18 Criação do Organismo Europeu de Luta Antifraude. 
18-20 Realização da Cimeira anual do G8 em Colônia (Alemanha). Os chefes de 
Estado e de governo definem as prioridades para enfrentar os desafios do século XXI, 
nomeadamente o da mundialização. Entre esses desafios incluem-se a implementação 
de políticas macroeconômicas adequadas e de reformas estruturais — que visam a 
promoção do crescimento sustentável —, a definição de políticas econômicas que 
favoreçam o emprego e a consolidação das garantias sociais. Entre outras prioridades, 
contam-se, igualmente: o apoio à recuperação econômica da Rússia, a construção de 
um sistema comercial mundial para todos com base na OMC, o lançamento de um 
novo ciclo de negociações comerciais bilaterais, vasto e ambicioso, e o lançamento de 
uma iniciativa de redução de dívida dos países em vias de desenvolvimento. Os 
participantes adotam, também, uma declaração sobre as questões regionais, 
congratulando-se pela adoção do pacto de estabilidade para a Europa do Sudeste e 
reiterando seu apoio à presença internacional civil e à presença internacional de 
segurança no Kosovo. 
20 Realiza-se em Bona (Alemanha), a oitava Cimeira União Européia-Japão. As duas 
partes sublinham sua vontade em reforçar suas relações, elaborando projetos comuns 
no domínio político e cooperando na preparação do próximo ciclo de negociações 
comerciais multilaterais, assim como concluindo um acordo bilateral de 
reconhecimento mútuo. 
21 A Cimeira União Européia-Estados Unidos realiza-se em Bona (Alemanha). A UE e 
os EUA comprometem-se, numa declaração comum, a reforçar sua parceria no âmbito 
da nova agenda transatlântica e, em especial, a trabalhar em conjunto, com vistas à 
prevenção e resolução de crises internacionais, sublinhando a importância da adoção 
progressiva de uma política européia comum em matéria de segurança e de defesa. 
Acordam, ainda, em criar um sistema de alerta precoce que permita a ambas as partes 
detectar suficientemente cedo sinais precursores de conflitos potenciais, para poder, 
desse modo, evitar conflitos comerciais prejudiciais. Os trabalhos incidem, além disso, 
sobre o Kosovo e a Europa do Sudeste, tendo as partes, nomeadamente, examinado a 
melhor forma possível de utilizar a sua cooperação para facilitar a reconstrução da 
região e acordado em que a Comissão coordenaria, juntamente com o Banco Mundial, 
a ação dos doadores. 
28-29 A primeira Cimeira de chefes de Estado e de governo dos países da América 
Latina, das Caraíbas e da União Européia salda-se pela adoção da Declaração do Rio. 
Essa declaração salienta a importância do desenvolvimento de uma parceria estratégica 
entre as duas regiões e estabelece 55 medidas prioritárias. No domínio político, as 
prioridades incidem sobre a cooperação em nível dos fóruns internacionais, na luta 
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contra o crime organizado, a corrupção, a droga e o terrorismo, na prevenção de 
catástrofes e no desenvolvimento sustentável. No domínio econômico, as medidas 
prioritárias incluem uma ação conjunta em favor da aplicação dos resultados da 
Uruguay Round e o lançamento de um novo ciclo de negociações comerciais 
multilaterais mutuamente vantajoso, bem como a consolidação de um sistema 
financeiro internacional. Os chefes de Estado e de governo apelam igualmente para um 
reforço da ação do Banco Europeu de Investimento na América Latina e nas Caraíbas. 
Julho  
1º A Finlândia assume a Presidência do Conselho da UE, substituindo a Alemanha.  
9 Adoção, pela Comissão, de decisões relativas a medidas de proteção contra a 
contaminação, por dioxina, de determinados produtos de origem animal, destinados ao 
consumo humano ou animal, e de decisões que autorizam um conjunto de auxílios em 
favor de explorações agrícolas e das empresas atingidas pela crise da dioxina na Bélgica. 
19 Em conformidade com as conclusões do Conselho Europeu de Viena, realiza-se, 
em Bruxelas (Bélgica), uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 
QUINZE Estados-membros da União Européia, dos dez países candidatos da Europa 
Central e Oriental, de Chipre, de Malta e da Suíça (a Turquia não desejou participar). A 
luta contra o crime organizado transnacional e a situação nos Balcãs Ocidentais são os 
principais pontos analisados. 
20 O novo Parlamento Europeu realiza sua primeira sessão em Estrasburgo (França), e 
elege Nicole Fontaine para a Presidência. 
23 Ao abrigo do regime de exportação com base datal, a Comissão adota uma decisão 
instituindo o dia 1 de agosto como a data de início para a expedição de produtos de 
origem bovina do Reino Unido.  
28 A Comissão adota um Livro Verde sobre a responsabilidade civil decorrente dos 
produtos defeituosos. 
30 O Comitê Econômico e Social realiza a primeira convenção sobre o Papel e 
contribuição da sociedade civil organizada na integração européia. 
Agosto  
30 Segundo relatório do Comitê de Peritos Independentes do Parlamento Europeu. 
30-7/9 Audições no Parlamento Europeu aos membros designados da nova Comissão. 
Setembro  
15 O Parlamento Europeu aprova a nova Comissão. 
29-1/10 Realiza-se, em Viena (Áustria), uma conferência internacional entre a UE e os 
EUA, sobre o combate à pornografia infantil na Internet. 
Outubro  
11-14 Realiza-se em Nassau (Bahamas), a 29.ª Assembléia Paritária ACP-UE. 
15-16 O Conselho Europeu Extraordinário reúne-se em Tampere (Finlândia). Chega a 
um acordo quanto a determinadas orientações e prioridades políticas que envolvem, 
em especial, o direito de asilo, a imigração, o acesso à justiça e a luta contra a 
criminalidade. Adota decisões relativas às modalidades de elaboração do projeto de 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia. 
18-19 Realiza-se, em Luxemburgo, uma sessão especial da Assembléia da UEO sobre 
Segurança e defesa, um desafio para a Europa após Colônia. 
19 O Conselho da União Européia publica o primeiro relatório anual sobre os Direitos 
do Homem. 
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22 Realiza-se em Helsinque (Finlândia), a Cimeira União Européia-Rússia. O conflito 
na Chechênia é um dos principais pontos de discussão. 
26 O TJCE decide que as decisões nacionais relativas à organização e gestão das forças 
armadas devem respeitar, como norma geral, o princípio da igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres. 
28 Primeiro acórdão proferido pelo Tribunal de Primeira Instância das Comunidades 
Européias em formação de juiz singular.  
Novembro  
25 Nomeação de Philippe Maystadt para Presidente do Banco Europeu de 
Investimento. 
26 Relatório da Comissão sobre exposição à dioxina e saúde. 
30-3/12 Realiza-se em Seattle (EUA), a reunião da Millenium Round da OMC. Essa 
reunião, que tinha por objetivo lançar um novo ciclo de negociações comerciais, é 
encerrada sem que os participantes chegassem a um acordo.  
Dezembro  
9 Decisão da Comissão Européia relativa à assistência da Comunidade a associação e a 
reconstrução dos Balcãs Ocidentais (Programa ACAR). 
10-11 O Conselho Europeu reúne-se em Helsinque (Finlândia), oportunidade em que 
decide abrir negociações de adesão com a Bulgária, Eslováquia, Letônia, Lituânia, 
Malta e Romênia, bem como reconhecer a Turquia como país candidato. Decide, 
também, convocar para fevereiro de 2000, uma Conferência Intergovernamental para a 
revisão dos tratados. 
16 Realiza-se, em Otawa (Canadá), a Cimeira União Européia-Canadá. São adotadas 
declarações conjuntas sobre o comércio eletrônico e a sociedade da informação, sobre 
a cooperação nórdica e armas ligeiras. Os debates incidem, igualmente, sobre os 
resultados da conferência ministerial da OMC de Seattle, e sobre diversos processos 
comerciais, tendo-se as partes congratulado com o êxito da iniciativa comercial 
bilateral. 
17 Realiza-se, em Washington (EUA), a Cimeira União Européia-Estados Unidos. São 
adotadas declarações conjuntas sobre o Sudeste da Europa, a Chechênia, a dimensão 
setentrional da Europa, as armas ligeiras e sobre a OMC. Nessa última declaração, as 
duas partes comprometem-se a prosseguir com os esforços no sentido do lançamento 
de um novo ciclo de negociações comerciais multilaterais abrangentes, salientando a 
necessidade de tornar os trabalhos da OMC mais transparentes e as negociações mais 
atrativas, para os países em vias de desenvolvimento. Ambas as partes decidem, ainda, 
reforçar sua cooperação em matéria, nomeadamente, de justiça e assuntos internos, 
bem como de biotecnologia. 
21 Realiza-se, em Pequim (China), a Cimeira entre a União Européia e a China. No 
centro dos debates estão o processo de reformas na China, a situação em matéria de 
direitos humanos, as relações econômicas e comerciais e, especialmente, a adesão da 
China à OMC. É igualmente anunciada a criação de uma câmara de comércio sino-
européia em Pequim, bem como a continuação do respectivo diálogo comercial.  

2000 
Janeiro  
1º Portugal assume a Presidência do Conselho da UE, substituindo a Finlândia. 
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11 Julgando o Caso Kreil, o TJCE declara que a legislação alemã – exclui as mulheres 
das forças armadas, excetuando os serviços de saúde e as bandas musicais militares – é 
incompatível com o direito comunitário sobre a igualdade entre sexos. 
12 A Comissão adota um Livro Branco sobre a segurança dos produtos alimentares. 
15 Realiza-se, em Bruxelas (Bélgica), a sessão de abertura das conferências 
intergovernamentais de nível ministerial para as negociações de adesão de Malta, da 
Romênia, da Eslováquia, da Letônia, da Lituânia e da Bulgária. A delegação da UE é 
conduzida por Jaime Gama, ministro dos Negócios Estrangeiros português — a título 
da Presidência do Conselho de Ministros — e por Günter Verheugen, Comissário 
responsável pelo alargamento. As delegações dos países candidatos são conduzidas 
pelos respectivos ministros de Negócios Estrangeiros, os Srs. Borg, Romano, Kukan, 
Berzins e Saudargas. A Sra. Mihailova. Jaime Gama relembrou aos países candidatos 
alguns aspectos essenciais do processo de alargamento:  
— a transposição formal e a aplicação prática do acervo comunitário; a garantia de 
uma correta aplicação das políticas de mercado interno e das políticas da UE, em 
especial nas áreas da agricultura, da justiça e assuntos internos e do meio ambiente; o 
alinhamento com a UE, nos assuntos relativos às relações com países terceiros e 
organizações internacionais. O ministro Gama também confirmou que cada 
candidatura será avaliada com base em seus próprios méritos. Os países candidatos 
fizeram a apresentação de seus objetivos estratégicos, associados a suas expectativas 
políticas, culturais e sócio-econômicas, no âmbito do processo de adesão.  
18 Tendo em conta que a publicação do Livro Branco sobre a reforma da Comissão 
está prevista para o mês de março, é adotado um documento consultivo sobre o plano 
de ação para pôr em prática essa reforma. 
Fevereiro  
2-3 Realiza-se em Bruxelas (Bélgica), a quarta conferência ministerial de negociações 
UE-ACP, destinada a promover uma parceria para o desenvolvimento. A União e os 
países ACP acordam, no plano de ação, pôr essa parceria em prática após a quarta 
Convenção de Lomé, que deixa de vigorar a partir de fevereiro.  
9 A Comissão adota um Livro Verde sobre a assistência judicial em matérias cíveis. 
14 É iniciada em Bruxelas (Bélgica), a Conferência Intergovernamental sobre a reforma 
institucional. 
Março  
1º A Comissão adota um Livro Branco relativo à reforma da Comissão. 
8 A Comissão adota um Livro Verde sobre a transação de direitos de emissão de gases 
com efeito de estufa na União Européia. 
23-24 Realiza-se, em Lisboa (Portugal), um Conselho Europeu extraordinário, para 
decidir sobre uma nova estratégia de reforço do emprego, das reformas econômicas e 
da coesão social da União, enquanto partes integrantes de uma economia assente no 
conhecimento. 
27 O Conselho de Justiça e Assuntos Internos adota um programa de ações sobre o 
crime organizado. 
Abril  
3-4 Cimeira África-Europa é organizada em Cairo (Egito), sob os auspícios da 
Organização da Unidade Africana e a União Européia. 
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7 O Tribunal de Contas publica o relatório especial sobre as medidas de ajuda ao 
emprego dos jovens no âmbito do FSE e do FEOGA (seção orientação), 
acompanhado das respostas da Comissão. 
10 Reunião do Conselho para cooperação entre a União Européia e a Federação russa. 
18-19 Nona reunião entre o presidente do Parlamento Europeu e os presidentes dos 
parlamentos dos países candidatos à adesão à União Européia, em Ljubljana 
(Eslovênia). 
Maio  
3 A Comissão propõe que a Grécia seja o décimo segundo membro da zona euro. 
9 As instituições européias celebram o 50.° aniversário da Declaração Schuman. 
Junho  
8 O Parlamento e o Conselho decidem que 2001 é o Ano europeu das línguas. 
19-20 Reunião do Conselho Europeu em Santa Maria da Feira (Portugal). São adotadas 
as Orientações Gerais das Políticas Econômicas dos Estados-membros e da 
Comunidade para o ano 2000 e uma Estratégia Comum para a Região Mediterrânea. 
Aprovada a entrada da Grécia na zona euro. Foi subscrito o Plano de Ação relativo à 
dimensão nórdica das políticas externa e transfronteira da União Européia em 2000-
2003, e dado apoio ao Plano de Ação da União Européia de luta contra a droga. 
23 A Comunidade e os países da ACP assinam, em Cotonou (Benin), uma convenção 
para substituir as Convenções de Lomé. 
28 Realiza-se, em Lisboa (Portugal), a primeira Cimeira União Européia-Índia.  
Julho  
1º A França assume a Presidência do Conselho da UE, substituindo Portugal. 
19 Realiza-se em Tóquio (Japão), a 9.ª Cimeira UE-Japão, cujos debates foram 
consagrados ao reforço das relações globais entre esse país e a UE. Esses debates 
incluem as relações econômicas e comerciais e a cooperação Japão-UE —, nas 
instâncias internacionais, designadamente no âmbito da Cimeira do G8, das Nações 
Unidas e ASEM (Asia Europe Meeting) —, bem como a situação internacional, 
incluindo, ainda, a Península da Coréia, o processo de paz do Oriente Médio e o 
Kosovo/Sudeste da Europa. 
21-23 Realização em Okinawa (Japão), da Cimeira do G8. Os participantes discutem a 
economia mundial, as tecnologias da informação e das comunicações, o 
desenvolvimento, a dívida, a saúde, a educação, a diversidade cultural, o crime e a 
droga. Discutem, ainda, o envelhecimento, a biotecnologia e a segurança dos produtos 
alimentares, o genoma humano, o ambiente, a segurança nuclear, a prevenção de 
conflitos, o desarmamento, a não proliferação e o controle do armamento e o 
terrorismo. 
26 Adoção, pela Comissão Européia, do Livro Verde sobre aspectos ambientais do 
policloreto de vinilo (PVC). 
Setembro  
8 Realização da Conferência do Milênio das Nações Unidas em Nova Iorque, EUA. 
Encontros do Presidente da Comissão Européia, Romano Prodi, com o Primeiro-
ministro de Israel Ehud Barak, o Presidente do Irão Seyed Mohammad Khatami e o 
Presidente do Chile Ricardo Lagos.  
8-10 Conselho informal ECOFIN em Versalhes (França). Os Ministros da Economia e 
Finanças discutem o nível atual dos preços do petróleo e apelam para a OPEC, no 
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sentido de adotar medidas de segurança para maior adaptação dos fornecimentos ao 
mercado à situação econômica global.  
12 Audição, em Bruxelas (Bélgica), no quadro do diálogo referente a questões 
monetárias, de Wim Duisenberg, Presidente do Banco Central Europeu, pela 
Comissão dos Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu. 
15 Cimeira UE-Ucrânia em Paris. As discussões centram-se na evolução recente na 
Ucrânia e na União Européia, na situação relativa à implementação do APC (Acordo 
de Parceria e Cooperação), na cooperação no domínio da justiça e dos assuntos 
internos e nos diversos aspectos do Memorando de Acordo sobre o encerramento de 
Chernobil. 
19 Realização, em Bruxelas (Bélgica), da sétima Reunião do Conselho de Associação 
entre a União Européia e a Hungria e da Sexta Reunião do Conselho de Associação 
entre a União Européia e a República Checa. 
22 O Banco Central Europeu, o Banco Central dos EUA e o Banco do Japão decidem 
intervir para apoiar o euro como moeda única. 
28 Realização de um referendo sobre o euro na Dinamarca. A maioria rejeitou a adesão 
à moeda única européia. 
Outubro  
20-21 Realização em Seul (Coréia), da terceira Cimeira Ásia-Europa. As conversações 
articulam-se em torno de acontecimentos nas duas regiões, no fomento do diálogo 
político, no reforço da cooperação econômica e financeira e na promoção da 
cooperação em outras áreas, bem como na evolução do processo ASEM. 
25 Realização em Skopje Fyrom (ex-Repúbica Iugoslava da Macedônia), de uma 
Cimeira especial sobre o processo de cooperação no Sudeste da Europa. 
30 Realização em Paris, de uma Cimeira da União Européia e da Rússia, com o 
objetivo de alargar todos os domínios de cooperação entre a UE e a Rússia.  
Novembro  
8 A Comissão transmite ao Conselho o relatório global sobre o alargamento, 
constituído por relatórios de progresso que avaliam a preparação dos países candidatos 
e por uma proposta de parceria para a adesão, que define as questões fundamentais a 
serem resolvidas pela Turquia, antes de iniciar as negociações de adesão. 
14 O Comitê das Regiões realiza em Bruxelas (Bélgica), uma Conferência sobre o 
alargamento, a globalização e novas formas de governo. 
15-16 Realização da quarta Conferência Euromediterrânea em Marselha (França). Os 
Ministros de Negócios Estrangeiros debateram a contribuição da UE para a parceria de 
estabilidade na região mediterrânea, a cooperação no domínio da política e da 
segurança, questões econômicas e comerciais, bem como questões sociais, culturais e 
humanas e a cooperação financeira. 
23-24 Realiza-se em Zágreb (Croácia), a Cimeira União Européia-Balcãs. 
29 A Comissão adota um Livro Verde relativo à segurança de abastecimento 
energético da União.  
Dezembro  
1º A Comissão Européia publica um Livro Verde para uma estratégia européia 
referente à segurança do abastecimento energético. 
7 À margem do Conselho Europeu de Nice, os presidentes do Parlamento Europeu, 
do Conselho Europeu e da Comissão proclamam solenemente a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Européia.  
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7-9 O Conselho Europeu reúne-se em Nice (França), onde confirma o desejo de que 
seja dada, à Carta dos Direitos Fundamentais, proclamada conjuntamente pelo Conselho 
da UE, pelo Parlamento Europeu e pela Comissão, a mais vasta divulgação junto aos 
cidadãos da União. Congratula-se com a intensificação das negociações de adesão com 
os países candidatos e aprecia os esforços desenvolvidos por esses países, para criar as 
condições para a adoção, implementação e aplicação efetiva do acervo. Acolhe, 
favoravelmente, os progressos realizados na implementação da estratégia de pré-adesão 
para a Turquia. O Conselho também debateu a política européia de segurança e defesa, 
aprovou a Agenda Social Européia, debateu a inovação e o conhecimento na Europa, a 
coordenação das políticas econômicas, a saúde e segurança dos consumidores, a 
segurança marítima, o ambiente, os serviços de interesse geral, a segurança dos 
abastecimentos em determinados produtos, a liberdade, segurança e justiça, a cultura, 
as regiões ultraperiféricas e as relações externas. A Conferência Intergovernamental 
encerrou com um acordo político relativo ao Tratado de Nice.  

2001 
Ano europeu das línguas. 

Janeiro  
1º A Suécia assume a Presidência do Conselho da UE, substituindo a França. 
2 A Grécia torna-se o 12.º membro da zona euro. 
Fevereiro  
8 A Comissão adota um Livro Verde sobre a política integrada dos produtos (IPP). 
26 Assinatura de um novo tratado — Tratado de Nice — que modifica o Tratado da 
União Européia e o Tratado da Comunidade Européia, em conseqüência do Conselho 
Europeu de Nice (França). 
Março 
20 A Comissão adota um Livro Verde sobre a política comum da pesca após 2002. 
Maio 
17 Realiza-se em Moscou (Rússia), uma Cimeira entre a Rússia e a UE. 
Junho 
13 A Dinamarca efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de Nice. 
14 Realiza-se em Göteborg (Suécia), a Cimeira UE-EUA. 
15-16 O Conselho Europeu reúne-se em Estocolmo (Suécia). 
21 Realiza-se em Estocolmo (Suécia), a Cimeira UE–Canadá. 
25 É assinado com o Egito um Acordo Euromediterrâneo de associação. 
Julho 
1º A Bélgica assume a Presidência do Conselho da UE, substituindo a Suécia. 
18 A Comissão adota um Livro Verde intitulado: “Promover um quadro europeu para a 
responsabilidade social das empresas”. 
20-22 Realiza-se em Gênova (Itália), uma Cimeira do G7-G8. Foram abordados os 
seguintes temas: saúde, comércio internacional, luta contra a pobreza, 
desenvolvimento, dívida, ambiente, segurança alimentar, Bálcãs e Próximo Oriente. 
25 A Comissão adota um Livro Branco sobre o governo europeu. 
Setembro 
5 Realiza-se em Bruxelas (Bélgica), uma Cimeira da UE e da China. 
12 A Comissão adota um Livro Branco sobre a política européia dos transportes. 
21 Um Conselho Europeu extraordinário reúne-se em Bruxelas (Bélgica), objetivando 
analisar a situação internacional em seguimento aos atentados terroristas de 11 de 
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setembro, em Nova Iorque e em Washington (EUA), bem como impulsionar as ações 
da UE.  
24 Luxemburgo efetua o depósito dos instrumentos de ratificação do Tratado de Nice. 
28 A Comissão adota um Livro Verde sobre a indenização das vítimas da 
criminalidade. 
Outubro 
2 A Comissão adota um Livro Verde sobre a proteção dos consumidores na UE. 
19 Reunião informal dos chefes de Estado e de governo de ratificação do Tratado de 
Nice. 
29 Assinatura do acordo de estabilização e de associação entre a UE e a Croácia. 
Novembro 
9-13 Realiza-se em Doha (Qatar), a conferência ministerial da OMC. 
22 A Comissão adota um Livro Branco sobre a juventude. 
24 A UE assina um acordo de cooperação com o Paquistão. 
Dezembro 
5 A Comissão Européia adota o programa de trabalho para 2002. 
8 Realiza-se em Bruxelas (Bélgica), uma Cimeira da UE-Japão. 
11 A Comissão Européia adota um Livro Verde sobre a criação de um procurador 
europeu para a proteção penal dos interesses financeiros comunitários. A Comissão 
Européia adota um Livro Verde sobre a revisão do Regulamento n.º 4.064/89 do 
Conselho. 
12 A Comissão Européia adota o relatório anual 2001, sobre as atividades da UE no 
domínio da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. 
14 Os países da zona euro tornam os “euro-kits” disponíveis. Os cidadãos podem 
comprar moedas em euro com antecedência. 
14-15 Realiza-se o Conselho Europeu de Laeken (Bélgica).  

2002 
Janeiro 
1º A Espanha assume a Presidência do Conselho da UE, substituindo a Bélgica. 
Primeiro dia de circulação das moedas e notas de euro na Áustria, Bélgica, Finlândia, 
França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal e 
Espanha. 
15 Pat Cox é eleito Presidente do Parlamento Europeu. 
Fevereiro 
28 O euro torna-se a única moeda nos doze países participantes, após o fim do período 
de dupla circulação. Organiza-se em Bruxelas (Bélgica), a sessão inaugural da 
Convenção sobre o Futuro da Europa. 
Março 
15-16 Organiza-se um Conselho Europeu em Barcelona (Espanha). 
26 Lançamento de GALILEO, o sistema europeu de determinação da posição e de 
navegação por satélite. 
Abril 
10 A Comissão Européia publica um Livro Verde relativo a uma política comunitária 
em matéria de regresso dos residentes em situação ilegal. 
19 A Comissão Européia publica um Livro Verde sobre os modos alternativos de 
resolução dos litígios em matéria cível e comercial. 
22 A UE e a Algéria assinam um Acordo de Associação em Valência (Espanha). 
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23 A Comissão Européia adota uma proposta de combate à criminalidade. 
Maio 
8 Realiza-se em Toledo (Espanha), uma Cimeira entre a UE e o Canadá. 
17-18 Realiza-se em Madrid (Espanha), uma Cimeira entre os países da América 
Latina, das Caraíbas e a UE. 
18 Realiza-se em Madrid (Espanha), uma Cimeira entre o México e a UE. 
19 Realiza-se em Moscou (Rússia), uma Cimeira entre a Rússia e a UE. 
31 A UE ratifica o Protocolo de Quioto. 
Junho 
17 A UE e o Líbano assinam um acordo de associação em Luxemburgo. 
21-22 O Conselho Europeu reúne-se em Sevilha (Espanha). 
Julho 
4 Realiza-se em Copenhague (Dinamarca), uma Cimeira entre a União Européia e a 
Ucrânia. 
8 Realiza-se em Tóquio uma Cimeira entre União Européia e Japão. 
23 O Tratado que institui a Comunidade Européia do Carvão e do Aço (CECA) chega 
a seu termo, após cinqüenta anos de vigência. 
Setembro 
 24 Realiza-se em Copenhaguem uma Cimeira entre a União Européia e a China; 
24 Realiza-se em Copenhague uma Cimeira entre a União Européia e a República da 
Coréia. 
26 Celebra-se o primeiro Dia Europeu das Línguas. Este dia continuará a celebrar-se 
anualmente de forma a confundir a importância das línguas em toda a Europa. 
Outubro 
9 A Comissão Européia recomenda a conclusão das negociações de adesão até o final 
de 2002, com os seguintes países: Chipre, República Checa, Estónia, Hungria, Letônia, 
Lituânia, Malta, Polônia, República Eslovaca e Eslovênia. Segundo a Comissão, estes 
países estarão prontos para tornar-se membros da União Européia no início de 2004. 
10 Realiza-se em Copenhaguem uma Cimeira entre a Índia e a União Européia. 
19 Num segundo referendo, os cidadãos irlandeses votam pela aprovação do Tratado 
de Nice. 
24-25 O Conselho Europeu reúne-se em Bruxelas (Bélgica). 
Novembro 
11 Realiza-se em Bruxelas uma Cimeira entre a União Européia e a Rússia. 
18 A União Européia e o Chile assinam o Acordo de Associação, em Bruxelas (Bélgica). 
Dezembro  
12-13 O Conselho Europeu reúne-se em Copenhague (Dinamarca).  
 

 


