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GUIA GERAL EM CINCO MINUTOS
Guia do leitor
Em menos de 5 minutos, pode ficar a conhecer como funcionam o Conselho Europeu
e o Conselho.
As ideias principais estão assinaladas a negrito e são explicadas com mais pormenor nas fichas
informativas conexas. Pode consultar as fichas informativas à sua vontade, pela ordem que
desejar. Ler uma ficha informativa não demora mais do que 5 minutos.
As fichas informativas contêm ligações para outras explicações e galerias. Tem a possibilidade de
escolher o que pretende consultar.
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INTRODUÇÃO
Modo como os governos nacionais orientam e decidem o que acontece em
Bruxelas: as tarefas do «Conselho Europeu» e do «Conselho»
O que é «Bruxelas»?
É a expressão popular para designar a UE, a União Europeia. Trabalhar em conjunto permite
resolver problemas que seriam impossíveis de resolver individualmente. Esta é também a melhor
maneira de construir um futuro comum. Quando os problemas ultrapassam fronteiras, tem mais
lógica optar por soluções acordadas em conjunto do que por diferentes soluções nacionais. Esta
forma de resolver os problemas ajuda a manter a paz na Europa.
Os países europeus lutaram uns contra os outros em duas guerras mundiais no século XX. A partir
da destruição e morte, do caos e da ditadura, a União serviu de via para a paz, a estabilidade,
a democracia e a prosperidade. Foi este motivo que levou a UE a ser galardoada com o Prémio
Nobel da Paz em 2012 pelo seu trabalho num processo de paz bem-sucedido que dura há mais
de sessenta anos.

A União Europeia recebeu
o Prémio Nobel da Paz em 2012
por promover as causas da paz,
da reconciliação, da democracia
e dos direitos humanos na Europa
e pelo papel estabilizador que
desempenhou ao transformar
uma região devastada pela guerra
numa região de paz.

A União tem a sua origem nos anos 1950, quando seis países devastados pela guerra se
comprometeram a trabalhar em conjunto para construir um futuro comum de forma
radicalmente inovadora. Os Tratados, em particular o Tratado de Roma (1957), definiram os
objetivos, o âmbito e o método da cooperação. O método implicava a criação de novos órgãos
europeus (as «instituições»). Cada um destes órgãos tem uma missão e uma composição
específicas. Para resolver qualquer problema ou lançar qualquer projeto, estes órgãos têm de
trabalhar em estreita colaboração servindo-se das suas diferentes competências.

«Por que é que a União necessita de diferentes órgãos para funcionar? Um só
não é suficiente?»
Diferentes órgãos representam diferentes pontos de vista.
Em primeiro lugar, a fim de dar voz às opiniões dos cidadãos, existe o Parlamento Europeu que
é diretamente eleito pelos cidadãos de todos os países da União, de 5 em 5 anos.
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Em 26 de junho de 2014, o Conselho Europeu reuniu-se em Ypres, na Bélgica, para comemorar o centenário do início
da Primeira Guerra Mundial.

Em segundo lugar, a fim de reunir as opiniões dos governos, existem dois órgãos: o Conselho
Europeu e o Conselho. As suas reuniões e trabalhos decorrem em Bruxelas naquilo que é,
de facto, a «casa dos Estados-Membros».
Em terceiro lugar, a fim de dispor de pontos de vista europeus, não nacionais, existe
a Comissão Europeia.
Os debates no âmbito destes quatro órgãos principais e entre eles determinam a forma
dos projetos europeus. A presente brochura descreve o modo como os governos nacionais
trabalham no âmbito e através do Conselho Europeu e do Conselho. Relativamente à maior parte
das questões, o Conselho Europeu e o Conselho não podem atuar sozinhos, têm de trabalhar
em conjunto com a Comissão e o Parlamento Europeu antes de alcançar qualquer acordo.

«Por que é que os governos nacionais se reúnem em dois órgãos diferentes
quase com o mesmo nome?»
Em primeiro lugar, a União tem de identificar e chegar a acordo sobre as grandes questões que
requerem soluções europeias em vez de soluções a nível nacional ou local. Definir a orientação
e as prioridades da União é tarefa dos presidentes e primeiros-ministros reunidos nas «cimeiras»
que constituem o Conselho Europeu.
Em segundo lugar, para concretizar estas soluções europeias, a União tem de chegar a acordo
sobre atos legislativos e políticas. Os governos nacionais debatem e negociam esses atos
legislativos e essas políticas no órgão denominado Conselho. Na prática, os ministros dos
governos viajam das suas capitais para Bruxelas ou para o Luxemburgo a fim de participarem
em cerca de 75 reuniões por ano e tomarem decisões no Conselho.
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PARLAMENTO
EUROPEU

CONSELHO EUROPEU/
/CONSELHO

COMISSÃO

A União Europeia funciona a partir do «trabalho em conjunto».
As reuniões do Conselho Europeu são preparadas e presididas pelo seu presidente e realizam-se
com a participação do presidente da Comissão Europeia. Habitualmente, as reuniões do
Conselho Europeu começam com o presidente do Parlamento Europeu a expor aos dirigentes
os seus pontos de vista sobre a ordem do dia.
No Conselho, por outro lado, a maior parte do trabalho consiste em elaborar legislação
e definir políticas para atingir os objetivos estabelecidos pelos dirigentes. Quase toda
a legislação da União resulta de uma negociação entre três órgãos. O ponto de partida é sempre
a posição da Europa no seu conjunto, sob a forma de uma proposta da Comissão.
Esta proposta é, então, negociada e acordada pelos ministros que representam os governos
nacionais eleitos (o Conselho) e pelos representantes diretamente eleitos dos cidadãos
(o Parlamento Europeu). Todos os atos legislativos e políticas finalmente acordados constituem
uma solução equilibrada alcançada entre os três órgãos (a Comissão, o Conselho e o Parlamento
Europeu), sendo que cada um deles analisa cada questão de um ponto de vista diferente.
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Cada ato legislativo ou política que se tenha acordado é um passo (grande
ou pequeno) em direção aos grandes objetivos definidos pelos dirigentes no
Conselho Europeu.
A«casa dos Estados-Membros» é um elemento fulcral da União, já que define a sua agenda
estratégica. E nenhuma legislação da União é elaborada sem a sua participação ativa em
negociações que conduzem a uma votação e a um acordo.
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FICHAS
INFORMATIVAS
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FICHA INFORMATIVA N.O 1
O CONSELHO EUROPEU
Os dirigentes dos Estados-Membros da União Europeia reúnem-se em cada dois ou três meses
no Conselho Europeu. É aquilo a que se costuma chamar uma «cimeira». A maioria dos países
é representada pelo seu primeiro-ministro. Alguns países (como a França) são representados pelo
seu presidente, uma vez que esta é a regra definida na constituição nacional.

Uma multidão de jornalistas assiste à chegada dos dirigentes às cimeiras e regista as suas observações. Chegada do
presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, à cimeira de outubro de 2017.

O Conselho Europeu tem um presidente a tempo inteiro, sediado em Bruxelas, eleito pelos seus
membros para um mandato fixo que dura dois anos e meio. O atual presidente é Donald Tusk,
antigo primeiro-ministro da Polónia.
O papel do presidente é decidir quais são
as grandes questões a abordar em cada
reunião e fazer com que todos cheguem
a um consenso.

O presidente Donald Tusk na conferência
de imprensa após a cimeira de 23 de junho
de 2016, a apresentar os resultados dos
debates dos dirigentes e a responder às
perguntas dos órgãos de comunicação social.

Janeiro de 2018 | PT | O CONSELHO EUROPEU E O CONSELHO 11

O presidente
do Conselho Europeu
PRESIDE e DINAMIZA os trabalhos
do Conselho Europeu

De que forma é que o presidente decide quais as questões a abordar em
cada reunião?
Parte do trabalho do Conselho Europeu é planeado e outra parte consiste na gestão de
crises imprevistas.
No que se refere ao trabalho planeado, o Conselho Europeu decidiu, em junho de 2014, quais as
grandes questões que a União Europeia deverá tratar até 2020. Os cinco domínios prioritários de
trabalho são destacados num breve documento: a agenda estratégica.

AGENDA ESTRATÉGICA DA UNIÃO EUROPEIA EM TEMPOS
DE MUDANÇA
1. Uma União de emprego, crescimento e competitividade
2. Uma União que capacita e protege todos os cidadãos
3. Rumo a uma União da Energia com uma política climática virada
para o futuro
4. Uma União de liberdade, segurança e justiça
5. A União como forte ator mundial
Conclusões do Conselho Europeu, 26 e 27 de junho de 2014
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O trabalho não planeado consiste na gestão de crises provocadas por acontecimentos
inesperados, de tal modo graves ou de tão difícil resposta, que apenas os dirigentes dos Estados-Membros podem discutir as opções e, se possível, encontrar algumas respostas.
Durante o mandato do presidente Herman Van Rompuy (antecessor de Donald Tusk), houve
numerosas crises para gerir: o nível da dívida em alguns países desestabilizou o euro; o sistema
bancário necessitava de ajuda; as crises da dívida e no setor bancário deram origem a uma elevada
taxa de desemprego em determinados países; ocorreram guerras na vizinhança da Europa para as
quais os dirigentes tinham de encontrar uma abordagem comum.
Durante o primeiro mandato de Donald Tusk, a crise migratória e dos refugiados originou um
grave problema. Os atentados terroristas perpetrados em várias cidades europeias importantes
também foram objeto de debate pelos dirigentes. A população do Reino Unido decidiu em
referendo abandonar a União. Todos estes eventos requeriam respostas calmas, ponderadas
e determinadas.
Assim, quando o presidente elabora a ordem do dia para as cimeiras, esta consiste geralmente
numa combinação de questões planeadas e inesperadas. Em certos casos, o presidente pode
convocar uma reunião extraordinária para tratar uma única crise.

Como faz o presidente para alcançar um acordo entre todos?
Donald Tusk passa muitas semanas a preparar cada reunião, conversando com os outros
dirigentes, muitas vezes deslocando-se à respetiva capital. Ele tem de conhecer a opinião de
cada um dos dirigentes relativamente a todas as questões importantes. Quase todos os acordos
do Conselho Europeu têm de ser alcançados por unanimidade.
Os acordos alcançados sobre cada questão são registados sob a forma de «conclusões do Conselho
Europeu». Tendo ouvido as ideias de cada um dos dirigentes, o presidente envia-lhes uma primeira
versão das conclusões, várias semanas antes da
realização da cimeira. Esta versão é debatida pelos
representantes permanentes dos Estados-Membros, que recebem instruções dos seus
dirigentes. O chefe do gabinete do presidente
participa nos debates, juntamente com um
representante do presidente da Comissão. Dado
que se trata de questões difíceis, quase nunca
se chega a um acordo nos primeiros
debates.
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EUCO 8/17

MT

A poucos dias da reunião do Conselho Europeu, o presidente poderá rever as conclusões
e apresentar novas sugestões a fim de levar mais dirigentes a chegarem a acordo. Esta versão
é debatida no Conselho pelos ministros, que transmitem as reações dos seus dirigentes, alguns
dias antes da cimeira. Tal permite chegar mais perto de um acordo por unanimidade sobre as
conclusões. Porém, as questões verdadeiramente difíceis ficam guardadas para os dirigentes
debaterem frente a frente no Conselho Europeu.

O presidente Donald Tusk e o secretário-geral Jeppe Tranholm-Mikkelsen na cimeira de março de 2017, em que Donald
Tusk foi reeleito para um segundo mandato.
Presidindo habilmente ao Conselho Europeu, apresentando novas sugestões e incitando os
dirigentes a procurar um denominador comum, o presidente consegue normalmente encontrar
soluções que todos os presidentes e primeiros-ministros, bem como o presidente da Comissão,
estão em posição de aceitar.
Nem todas as reuniões resultam numa solução definitiva para todas as questões. No caso de
problemas mais difíceis, por vezes, os dirigentes apenas conseguem garantir um pequeno
avanço. São depois envidados novos esforços no sentido de avançar mais durante outra reunião
do Conselho Europeu.
As conclusões do Conselho Europeu são publicadas na Internet em todas as línguas da União,
imediatamente após a reunião.
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FICHA INFORMATIVA N.O 2
O CONSELHO
O Conselho é por vezes designado por «Conselho de Ministros». Este é o órgão em que os
ministros dos governos nacionais eleitos dos Estados-Membros trabalham em conjunto.
A Comissão também participa nas reuniões do Conselho.
Os ministros trabalham no sentido de encontrar soluções a nível da União para problemas
comuns a todos, tendo em conta os interesses específicos de cada um dos respetivos países,
o que requer, frequentemente, flexibilidade e compromisso. Por conseguinte, os ministros têm
de encontrar o equilíbrio adequado — uma solução europeia com o máximo de vantagens e o
mínimo de desvantagens possíveis para cada um dos respetivos países.
A principal tarefa do Conselho é legislar — juntamente com a Comissão e o Parlamento
Europeu, é um dos três atores interdependentes no processo legislativo da União. Além disso,
o Conselho elabora políticas que resolvem problemas ou definem os caminhos para o futuro,
levando os governos dos Estados-Membros a seguir uma via comum. O Conselho, em conjunto
com o Parlamento Europeu, adota o orçamento anual da União, com base num plano financeiro
para sete anos que é adotado segundo a orientação do Conselho Europeu.
O Conselho desempenha igualmente um papel importante no âmbito das relações externas,
uma vez que define e executa a política externa e de segurança da UE. É o Conselho que toma
a decisão final no que respeita à celebração dos acordos com países terceiros ou organizações
internacionais.
Quase toda a legislação implica que haja uma proposta da Comissão e quase todas as propostas
da Comissão carecem de adoção conjunta pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. Em
consequência, para cada proposta, existem várias linhas de negociação. Os ministros têm
de debater uns com os outros os seus pontos de vista divergentes, no âmbito do Conselho.
O Conselho, como órgão uno, tem igualmente de negociar com a Comissão e com o Parlamento
Europeu. Quando o Conselho e o Parlamento Europeu chegam a acordo sobre o texto final de
um ato legislativo baseado numa proposta da Comissão, este é adotado.
Na maior parte dos casos, ao legislar, o Conselho decide por maioria. Só existem alguns casos
em que as decisões têm de ser tomadas por unanimidade. O sistema de votação baseia-se
numa maioria de Estados-Membros e numa maioria de população. Em teoria, o Conselho pode
adotar o ato legislativo assim que as maiorias exigidas tenham sido claramente alcançadas. Na
realidade, muitas vezes o Conselho continua a debater e melhorar o projeto de ato legislativo
até alcançar a mais elevada maioria possível (ou mesmo a unanimidade). Este processo pode
levar semanas ou meses ou, por vezes, mais tempo ainda.
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Antes de porem mãos à obra, os ministros têm tempo para uma conversa informal.
Os ministros da UE reuniram-se em Bruxelas, a 22 e 23 de maio de 2017, no Conselho (Educação, Juventude, Cultura
e Desporto). Da esquerda para a direita: Alice Bah Kuhnke, ministra da Cultura e da Democracia da Suécia; Françoise
Nyssen, ministra da Cultura de França; Owen Bonnici, ministro da Justiça de Malta; Monika Grütters, secretária de
Estado parlamentar junto da ministra federal da Educação e da Investigação da Alemanha.
Em todas as reuniões do Conselho participa um ministro de cada Estado-Membro. Os países
que adotaram o euro deram um passo suplementar no sentido de trabalhar em conjunto.
Os ministros das Finanças destes países reúnem-se num órgão ministerial informal chamado
Eurogrupo para debater as questões que decorrem desta estreita ligação, nomeadamente
a situação das respetivas economias e orçamentos.
Para os ministros que participam no Conselho, não é esta a sua única função, nem sequer é a
sua função principal. A sua função principal é desempenhada no seu país, no governo nacional
e no parlamento nacional. Participar nas reuniões do Conselho em Bruxelas ou no Luxemburgo
é algo que fazem, no máximo, 2 ou 3 dias por mês — em alguns casos, até menos do que
isso. Assim sendo, cada governo envia um dos seus mais importantes diplomatas para Bruxelas
a fim de o representar a título permanente — são os chamados representantes permanentes,
e têm o estatuto de embaixadores seniores. Estes representantes permanentes reúnem-se uma
vez por semana num comité denominado Coreper. Ao longo de várias semanas de reuniões,
o Coreper prepara cada uma das reuniões do Conselho.
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O Conselho adota legislação e elabora políticas europeias relativas ao vasto leque de domínios
em que, nos tratados, os governos nacionais conferiram à União competência para tomar
medidas. Por conseguinte, na prática, as reuniões do Conselho são organizadas de acordo com
o domínio em questão, para que possam reunir-se os ministros competentes. Isto significa que
se realizam reuniões do Conselho sobre as finanças, o ambiente, a energia, a justiça e assim por
diante, em que participam os ministros responsáveis por estes domínios. O Conselho reúne-se de
acordo com dez temáticas diferentes, naquilo que são as diferentes «formações do Conselho».

ASSUNTOS GERAIS

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
TRANSPORTES,
TELECOMUNICAÇÕES
E ENERGIA
ASSUNTOS ECONÓMICOS
E FINANCEIROS

COMPETITIVIDADE

AMBIENTE

EMPREGO, POLÍTICA SOCIAL,
SAÚDE E CONSUMIDORES
JUSTIÇA E ASSUNTOS
INTERNOS
EDUCAÇÃO, JUVENTUDE,
CULTURA E DESPORTO

AGRICULTURA E PESCAS

As dez formações do Conselho.

O Conselho reúne-se entre 70 a 80 vezes por ano. A maioria das reuniões dura um dia inteiro.
Algumas reuniões duram apenas meio dia ou então dois dias. As reuniões realizam-se sempre
em Bruxelas, exceto durante três meses do ano em que, nos termos de um acordo de longa
data, se realizam no Luxemburgo.
A Presidência do Conselho muda semestralmente. Enquanto os outros órgãos da União são
presididos por uma pessoa, o Conselho tem como «presidente» um Estado-Membro.
O trabalho do Conselho é o mais aberto possível. As ordens do dia das reuniões do Conselho
e muitos dos documentos debatidos pelos ministros e representantes permanentes podem
ser descarregados gratuitamente a partir do sítio web do Conselho. Quando o Conselho está
a debater a adoção de um ato legislativo, a reunião é transmitida pela Internet.
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FICHA INFORMATIVA N.O 3
QUEM PARTICIPA NAS CIMEIRAS E NAS REUNIÕES DO CONSELHO
NA CASA DOS ESTADOS-MEMBROS?
Todos os anos realizam-se, pelo menos, quatro cimeiras (Conselho Europeu) ou mais, se
necessário. Por outro lado, o Conselho reúne-se mais de 70 vezes por ano, com a participação
dos ministros dos Estados-Membros.
Nas cimeiras participa um grupo reduzido de homens e mulheres, composto pelos presidentes
ou primeiros-ministros dos Estados-Membros, bem como pelo presidente do Conselho Europeu
(atualmente, Donald Tusk) e o presidente da Comissão Europeia (atualmente, Jean-Claude
Juncker). É muito raro que um dirigente esteja ausente de uma reunião. Se um dos dirigentes
estiver ausente, o seu lugar fica vago — não é substituído por um adjunto, por um ministro ou
por um representante permanente.
Para além dos principais participantes, há um pequeno grupo de outras pessoas que está
presente durante a reunião ou parte dela. O presidente do Parlamento Europeu, geralmente, faz
uma comunicação no início da reunião. Quando são debatidas matérias da sua responsabilidade,
o chefe da União para a política externa (atualmente, Federica Mogherini) ou o presidente
do Banco Central Europeu (atualmente, Mario Draghi) também estão presentes na reunião
e participam nos debates.
O secretário-geral (atualmente, Jeppe Tranholm-Mikkelsen) — com 2 ou 3 membros
do pessoal de apoio — e o chefe do gabinete do presidente estão presentes ao longo de
toda a reunião. O pessoal de apoio inclui o conselheiro jurídico. O presidente da Comissão
é acompanhado normalmente pelo secretário-geral da Comissão. A fim de permitir que os
dirigentes se exprimam nas suas 23 línguas diferentes, existem equipas de interpretação para
cada língua.
As cimeiras servem de palco para um debate franco sobre as principais questões e os novos
projetos europeus entre pessoas que se reúnem nesse formato em cada dois ou três meses. Se
as questões não puderem ser resolvidas desta forma, não existem outros formatos ou instâncias
mais importantes a que recorrer. Os dirigentes ouvem as mensagens políticas do presidente do
Parlamento Europeu e baseiam-se na análise e no aconselhamento do presidente da Comissão
Europeia, mas têm autonomia na procura de soluções para os desafios que enfrentam.
O presidente do Conselho Europeu, que lhes dá orientações durante as reuniões e entre uma
reunião e a seguinte, desempenha um papel fundamental na definição dos compromissos.
Poucas são as questões que se resolvem numa só reunião. Os dirigentes geralmente debatem
uma questão várias vezes e vão desenvolvendo soluções passo a passo.
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CASA DOS ESTADOS-MEMBROS

CONSELHO EUROPEU

CONSELHO

O Conselho Europeu e o Conselho: duas instituições da UE sob o mesmo teto.
As reuniões do Conselho são muito diferentes. Realizam-se 70 a 80 reuniões por ano. Isto significa
que há algumas semanas em que se realizam 2 a 3 reuniões do Conselho. Oficialmente, existem
dez formações especializadas dedicadas a matérias que variam desde finanças até ambiente.
Cada formação reúne os ministros nacionais dos Estados-Membros que são responsáveis pela
matéria em apreço — por exemplo, os ministros das Finanças ou do Ambiente.
Por detrás das dez formações oficiais, existem muitas outras matérias especializadas
(provavelmente cerca do dobro), cada uma tratada por ministros nela especializados oriundos
dos Estados-Membros. Por exemplo, a formação do Conselho dedicada aos transportes,
telecomunicações e energia é, na prática, dividida em três partes, e em cada uma delas
participam os ministros competentes.
Nem todas as formações do Conselho se reúnem com a mesma frequência. A formação do
Conselho dedicada aos assuntos financeiros reúne-se aproximadamente uma vez por mês. Os
ministros da Educação, normalmente, só se reúnem de seis em seis meses. Isso significa que os
ministros das Finanças se conhecem muito melhor do que os ministros da Educação.
Acontece por vezes que os ministros não estão disponíveis para se deslocarem da sua capital
para Bruxelas e participarem na reunião do Conselho. Nesse caso, podem ser substituídos por
um adjunto ou por um representante permanente — o lugar de cada Estado-Membro nunca
fica vago.
O presidente do Conselho é o ministro do Estado-Membro que detém a Presidência semestral
e que é responsável pelo assunto em debate. Num período de seis meses, cerca de 12 a 18
diferentes ministros presidirão a entre 30 e 40 reuniões do Conselho. Alguns presidirão a cerca
de seis reuniões (por exemplo, as dedicadas aos assuntos financeiros), outros presidirão talvez
a só uma (por exemplo, a dedicada à educação).
Cada ministro no Conselho é apoiado por 3 a 4 colaboradores. O principal colaborador é o
representante permanente (ou o seu adjunto) e é acompanhado por outros 2 ou 3 membros da
representação permanente ou do ministério nacional. Os colaboradores sentam-se na sala de
reunião junto do respetivo ministro.
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A Comissão Europeia é representada pelo comissário responsável pela matéria em debate:
o euro, o ambiente, os transportes, a política social, etc.
O presidente do Conselho é acompanhado e apoiado por conselheiros da representação
permanente e do Secretariado-Geral do Conselho, que ajudam na organização da reunião
e prestam aconselhamento na procura de soluções.
As reuniões do Conselho são igualmente apoiadas por 23 equipas de intérpretes para que os
ministros possam debater as questões exprimindo-se nas suas próprias línguas.

CONSELHO EUROPEU

CONSELHO

DEFINE A AGENDA POLÍTICA
DA UE

NEGOCEIA E VOTA
A LEGISLAÇÃO

Conselho Europeu e Conselho: diferentes papéis.

Aquilo que as cimeiras e as reuniões do Conselho têm em comum é o facto de os participantes
se deslocarem das capitais dos seus países a fim de se reunirem na casa dos Estados-Membros
e procurarem chegar a acordo sobre soluções para desafios a nível europeu. Os dirigentes
definem as prioridades e orientam a estratégia para o futuro; os ministros dão-lhes seguimento
quando participam nas reuniões do Conselho para elaborar a legislação da União Europeia, em
estreita cooperação com a Comissão e o Parlamento Europeu.
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FICHA INFORMATIVA N.O 4
O PRESIDENTE E A PRESIDÊNCIA
Não existe um «presidente da União Europeia». A legislação e as políticas da União são elaboradas
por diferentes órgãos que trabalham em conjunto. Cada um dos diferentes órgãos da União tem
um presidente. Os respetivos presidentes lideram-nos e trabalham em conjunto.
O Conselho Europeu (os dirigentes) e o Conselho (os ministros) têm presidentes diferentes.
O atual presidente do Conselho Europeu é Donald Tusk, que, anteriormente, foi primeiro-ministro
da Polónia. Exerce o cargo de presidente a tempo inteiro e tem o seu gabinete em Bruxelas.
Foi eleito pelo Conselho Europeu em 2014, para um primeiro mandato de dois anos e meio,
e reeleito em 2017. De acordo com o disposto no Tratado, o presidente pode exercer um
máximo de dois mandatos.

Lugar do presidente do Conselho Europeu.
Donald Tusk é apenas o segundo presidente permanente do Conselho Europeu. O seu
antecessor foi Herman van Rompuy, antigo primeiro-ministro da Bélgica, que foi presidente por
cinco anos, de 2009 a 2014. Anteriormente, esta dura tarefa cabia ao dirigente oriundo do Estado
cujo governo detinha a Presidência do Conselho (ver infra), a par do seu papel a nível nacional.
Para desempenhar as suas funções, Donald Tusk tem o apoio do Secretariado-Geral do
Conselho. Tem ainda ao seu dispor uma pequena equipa temporária a trabalhar no seu gabinete.
Cada presidente dispõe de uma equipa como esta. São os seus conselheiros mais próximos —
organizam a sua agenda e as suas deslocações, redigem os seus discursos, representam-no nos
debates com os representantes pessoais dos outros dirigentes.
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A principal tarefa do presidente consiste em decidir os temas a debater e assegurar a correta
preparação das cimeiras. Cada reunião requer semanas de preparação, por forma a poder
alcançar resultados positivos. Um resultado é considerado positivo quando os dirigentes chegam
a acordo sobre um avanço numa das questões importantes que só podem ser resolvidas ao
nível deles. Nos últimos anos, as questões fundamentais para a União foram o terrorismo, as
migrações, a crise económica e do euro e o Brexit.
Raramente é possível resolver um importante problema ou lançar um novo projeto numa só
reunião. Chegar a um entendimento comum sobre determinada questão e encontrar a solução
adequada exige normalmente um debate passo a passo entre os dirigentes, ao longo de uma
série de reuniões. Para além de organizar as reuniões para fazer face aos problemas imediatos,
o presidente procura igualmente criar um consenso sobre a via a seguir pela União nos próximos
cinco, dez ou mais anos. O presidente também representa a União quando se encontra com os
dirigentes de outros países do mundo.
O Conselho também tem um presidente.
O presidente não é uma pessoa, mas sim
o governo de um Estado-Membro. Por
conseguinte, este cargo é geralmente
designado por presidência do
Conselho. O mandato da presidência
é de seis meses. Neste caso, não existe
qualquer eleição — cada Estado assume
a presidência à vez. Isto significa que
cada Estado-Membro (seja ele grande
ou pequeno) exerce a presidência do
Conselho aproximadamente de 14 anos
em 14 anos.
A presidência do Conselho é assegurada de forma
rotativa pelos Estados-Membros de seis meses
em seis meses.
O Conselho reúne os ministros
dos Estados-Membros que são
responsáveis pela mesma matéria:
a energia, a justiça, o ambiente,
as finanças, etc. No total existem
dez grupos de matérias. Quando
o Conselho se reúne para debater
uma destas matérias, quem preside
à reunião é o ministro responsável pela
matéria oriundo do Estado que exerce
a presidência. Por exemplo, entre
janeiro e junho de 2017, as reuniões do
Conselho (Ambiente) foram presididas
pelo ministro do Ambiente de Malta.
Em seguida, entre julho e dezembro
de 2017, essas reuniões foram
presididas pelo ministro do Ambiente
da Estónia.

24 O CONSELHO EUROPEU E O CONSELHO | PT | Janeiro de 2018

O ministro do Interior e da
Segurança Nacional de Malta,
Carmelo Abela, presidiu
à reunião do Conselho
(Justiça e Assuntos Internos)
realizada em Bruxelas
a 28 de março de 2017,
em que se debateram
questões como a política da
UE em matéria de regresso,
a implementação de uma
política de migração e a justiça
penal no ciberespaço.

JULHO-DEZEMBRO DE 2017

ESTÓNIA

JANEIRO-JUNHO DE 2018

BULGÁRIA

JULHO-DEZEMBRO DE 2018

ÁUSTRIA

JANEIRO-JUNHO DE 2019

ROMÉNIA

JULHO-DEZEMBRO DE 2019

FINLÂNDIA

JANEIRO-JUNHO DE 2020

CROÁCIA

JULHO-DEZEMBRO DE 2020

ALEMANHA

Os ministros que presidem às reuniões do Conselho não residem em Bruxelas e este não é o seu
trabalho principal. Vivem no seu país de origem, onde são geralmente membros do parlamento
nacional e membros do governo nacional. Durante a presidência semestral, alguns Conselhos
podem reunir-se seis vezes (tais como os dedicados às finanças ou agricultura), enquanto
outros podem reunir-se apenas duas vezes (tais como os dedicados à energia ou ao ambiente).
Entre as reuniões do Conselho, o trabalho preparatório e de seguimento é feito pelo Coreper.
A «Presidência do Conselho» é exercida por um Estado-Membro. O «presidente do Conselho»
é a pessoa oriunda desse Estado que preside à reunião dedicada a uma das várias matérias.
Existem, contudo, duas exceções. O Conselho dos Negócios Estrangeiros, responsável pelas
relações externas da União, tem um presidente a título permanente que é, atualmente,
Federica Mogherini, antiga ministra dos Negócios Estrangeiros de Itália, e que desempenha as
suas funções em Bruxelas. Na realidade, desempenha três papéis diferentes. Federica Mogherini
preside às reuniões mensais do Conselho dos Negócios Estrangeiros, é vice-presidente da
Comissão, responsável pelas relações externas, e é alta-representante da UE para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança. Por vezes, é chamada «chefe da política externa» da
União. O seu mandato para desempenhar esses três papéis dura os mesmos cinco anos que
o mandato da Comissão Europeia.
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Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reuniram-se a 15 de maio de 2017, em Bruxelas. Fizeram o balanço da
aplicação da estratégia global da União no domínio da segurança e da defesa, em especial dos aspetos civis. O Conselho
debateu também a situação no Corno de África, uma região confrontada com a desestabilização, em especial na
Somália e no Sudão do Sul.
As reuniões informais do Eurogrupo, em que se reúnem os ministros das Finanças dos 19 países
que adotaram o euro, também têm um presidente permanente. Atualmente, o presidente é
Mário Centeno, ministro das Finanças de Portugal. Foi eleito pelos membros do Eurogrupo por
um período de dois anos e meio.
A presidência do Conselho é apoiada pelo
secretariado do Conselho, que ajuda cada Estado-Membro a preparar e planear a sua presidência.
Quando os ministros se deslocam a Bruxelas para
presidir às reuniões, presta-lhe aconselhamento
político e jurídico e apoio logístico. A principal
tarefa da presidência do Conselho consiste
em convocar reuniões, definir as ordens do
dia, estruturar os debates, ouvir as opiniões
dos ministros e procurar compromissos para
encontrar soluções. O secretariado do Conselho
fornece o aconselhamento, a informação, os
relatórios, a logística, a interpretação e a tradução
para que tal seja possível.
O presidente do Conselho Europeu (Donald
Tusk) e a presidência do Conselho (os EstadosA 4 de dezembro de 2017, os ministros das
-Membros, de forma rotativa) colaboram
Finanças dos Estados-Membros da área do euro
estreitamente. São aconselhados pelo mesmo
elegeram Mário Centeno, ministro das Finanças de
secretário-geral e recebem apoio logístico
Portugal, como presidente do Eurogrupo a partir de
do mesmo Secretariado do Conselho.
13 de janeiro de 2018.
O Conselho Europeu orienta o trabalho de todos
os órgãos da UE, incluindo o Conselho. Assim
sendo, o presidente e a presidência trabalham em estreita colaboração com os presidentes dos
outros órgãos — a Comissão e o Parlamento Europeu.
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FICHA INFORMATIVA N.O 5
OS REPRESENTANTES PERMANENTES E O COREPER
O governo de cada Estado-Membro envia um dos seus diplomatas mais importantes
e experientes para o representar a título permanente em Bruxelas.
São «permanentes» porque vivem e trabalham diariamente em Bruxelas, ao contrário dos seus
dirigentes e ministros que apenas se deslocam a Bruxelas para reuniões específicas.
São «representantes» porque têm plenos poderes para negociar aquilo que os seus governos
pretendem e para aceitar ou rejeitar as soluções propostas.
Reúnem-se num comité denominado Coreper — que tem origem na expressão francesa Comité
des représentants permanents (Comité de representantes permanentes).

A primeira reunião do Coreper (2.ª parte) realizada no novo edifício Europa teve lugar em 20 de dezembro de 2016.
Nenhuma questão chega aos ministros reunidos no Conselho sem ser primeiro debatida
e preparada pelo Coreper. O Coreper é crucial para os trabalhos do Conselho. Os seus membros
são tanto «permanentes» como «representantes».
Reúnem-se regularmente, pelo menos uma vez por semana. Em caso de crise, podem reunir-se
no espaço de apenas algumas horas. Visto que são «representantes» e têm contacto direto com
os seus dirigentes, conseguem de um modo geral saber exatamente quais são as opiniões dos
seus governos, até mesmo em caso de crise emergente. Anualmente, realizam-se cerca de 110
reuniões do Coreper.
No entanto, a maior parte do seu trabalho não é efetuado em modo de crise. De um modo geral,
o trabalho consiste em preparar as 70 a 75 reuniões do Conselho que têm lugar todos os anos.
Realiza-se igualmente uma reunião do Conselho antes de cada cimeira.
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Há uma enorme quantidade e variedade de matérias para as quais o Conselho elabora legislação
ou políticas europeias. Para fazer face a esta situação, o Coreper está dividido em duas partes.
O Coreper (2.ª parte) (em que os representantes permanentes se reúnem uma vez por semana)
prepara as cimeiras e os conselhos que tratam de questões económicas e financeiras, justiça
e assuntos internos, negócios estrangeiros e assuntos gerais.
O Coreper (1.ª parte) (em que os representantes permanentes adjuntos se reúnem duas vezes
por semana) prepara os Conselhos que tratam de todas as outras matérias. A lista é longa:
agricultura, pesca, ambiente, alterações climáticas, transportes, telecomunicações, energia,
emprego, questões sociais, mercado interno, indústria, investigação, espaço, educação,
juventude, cultura e desporto.

Coreper I
(representantes permanentes
adjuntos)
prepara as reuniões do Conselho

Coreper II
(representantes permanentes)
prepara as reuniões do
Conselho

Agricultura e Pescas

Assuntos Económicos
e Financeiros

Competitividade (Mercado
Interno, Indústria, Investigação
e Espaço)

Negócios Estrangeiros

Educação, Juventude, Cultura
e Desporto

Assuntos Gerais

Emprego, Política Social, Saúde
e Consumidores

Justiça e Assuntos Internos

Ambiente
Transportes, Telecomunicações
e Energia

O que significa «preparar as reuniões do Conselho»?
Todas as ordens do dia do Conselho incluem pontos que devem ser objeto de debate ou de
decisão. O Coreper analisa esses pontos várias semanas antes da reunião do Conselho. Quando
o Coreper aborda esses pontos pela primeira vez, é raro haver acordo, uma vez que os interesses
dos Estados-Membros são com frequência muito divergentes. Os representantes permanentes
(ou respetivos adjuntos), que trabalham segundo instruções dadas pelos seus ministros,
procuram denominadores comuns sobre os quais possam chegar a acordo.
Em teoria, na maior parte das vezes, basta encontrar um denominador comum que recolha
a maioria dos votos. Na realidade, o Coreper (e, posteriormente, o Conselho) continua a procurar
melhores soluções a fim de alcançar a mais elevada maioria possível, ou mesmo o consenso,
para apoiar a decisão. Por fim, a melhor solução apresentada é adotada por votação.
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Se o Coreper encontrar uma solução que satisfaça todos os ministros, essa solução é transmitida
ao Conselho para ser aprovada sem debate. Na gíria do Conselho, esses são os chamados
«pontos A» da ordem do dia do Conselho. No entanto, mesmo que haja uma maioria para
adotar uma solução, qualquer ministro pode solicitar que a questão seja debatida no Conselho
para poder apelar a que o seu problema seja resolvido. Se não for alcançada uma maioria, haverá
sempre um debate entre os ministros a fim de encontrar uma solução. Na gíria do Conselho, os
pontos que são apresentados para debate são chamados «pontos B».
O Conselho raramente pode decidir alguma coisa sozinho, especialmente no que se refere
à elaboração da legislação. Neste caso, a Comissão e o Parlamento Europeu também têm
de estar de acordo com o Conselho. Por conseguinte, está sempre presente nas reuniões do
Coreper um representante de alto nível da Comissão que desempenha um papel fundamental
no trabalho deste comité. Basicamente, o representante da Comissão explica e defende
a proposta da Comissão e, eventualmente, concorda com algumas alterações a fim de levar
todos a encontrar um denominador comum.
Com o objetivo de obter o acordo do Parlamento Europeu, o Coreper convida o seu presidente
a encontrar-se com o Parlamento para explicar a posição do Conselho e ficar a conhecer
a vontade do Parlamento. O presidente do Coreper desempenha um papel muito importante
como intermediário entre o Conselho e o Parlamento Europeu.
O presidente do Coreper — tal como a presidência do Conselho — muda de seis meses em
seis meses, uma vez que é sempre o representante permanente (ou adjunto) do Estado cujo
governo exerce a presidência do Conselho. Dado que cada reunião do Conselho é presidida
pelo ministro responsável pela matéria em causa (Finanças, Ambiente, etc.), são pelo menos dez
as pessoas que presidem às reuniões do Conselho durante o período de seis meses. Contudo,
apenas duas pessoas presidem ao Coreper no período de seis meses — o representante
permanente e o adjunto.
Cada representante permanente tem o apoio de um gabinete em Bruxelas, composto por
peritos do Estado-Membro — a representação permanente. Estes peritos são especialistas em
todos os domínios sobre os quais o Conselho toma decisões — desde a aviação às zoonoses
(doenças dos animais). Antes de ser debatida pelo Coreper, uma proposta de ato legislativo ou
de política europeia é examinada, em primeiro lugar, no âmbito de grupos de peritos. Em
princípio, existem cerca de 180 grupos, compostos por representantes de cada Estado-Membro.
Reúnem-se regularmente para debater projetos de atos legislativos ou propostas de políticas
e comunicam os resultados do seu trabalho ao Coreper.
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Os trabalhos sobre um projeto de ato legislativo no âmbito de um grupo podem implicar várias
reuniões e durar entre semanas a meses. Tal como acontece no Coreper, os peritos trabalham
segundo as instruções dos seus ministros. Se alcançarem um acordo, este é aprovado pelo
Coreper sem debate. Na gíria do Conselho, estes acordos são designados «pontos I». Tal como
acontece no Coreper, os grupos são presididos por uma pessoa do Estado cujo governo exerce
a presidência do Conselho.
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FICHA INFORMATIVA N.O 6
OS GRUPOS DE PERITOS DO CONSELHO
O Conselho funciona a três níveis diferentes. Ao mais alto nível, os ministros reúnem-se, debatem,
elaboram políticas e adotam atos legislativos. Cada reunião ministerial é preparada diretamente
pelo Coreper — o comité de representantes permanentes dos Estados-Membros em Bruxelas.
Antes de o Coreper preparar um debate ou uma decisão dos ministros, um dos muitos grupos
debaterá e trabalhará sobre o tema específico.
O Coreper cria grupos para todas as matérias especializadas que têm de ser examinadas
em pormenor a nível técnico antes de o Conselho poder tomar uma decisão. Existem cerca
de 180 grupos, abrangendo um vasto leque de matérias, tais como a fiscalidade, o comércio
internacional, a aviação, o asilo, a proteção dos consumidores, etc. Estes grupos realizam cerca
de 3 600 reuniões por ano.

Ecrã com a indicação da data e do local das reuniões.
Cada Estado-Membro envia um perito a cada reunião do grupo. A Comissão também envia um
perito — uma vez que, normalmente, lhe cabe o primeiro passo para se iniciarem os debates
e avançar com as propostas de atos legislativos, a Comissão tem de explicar e clarificar as suas
propostas.
Cada grupo tem um presidente que, em quase todos os casos, é o perito do Estado que detém
a presidência semestral do Conselho. O presidente fixa o programa de trabalho e a ordem do
dia, organiza os debates e tira conclusões. As reuniões realizam-se nos edifícios do Conselho em
Bruxelas — a «casa dos Estados-Membros».
Os peritos que assistem às reuniões são funcionários dos governos dos Estados-Membros.
Normalmente, trabalham para os ministérios, sob a autoridade do ministro. Em alguns casos,
trabalham para agências especializadas externas aos ministérios, mas ainda sob a autoridade
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do governo — por exemplo, as entidades nacionais para a segurança dos alimentos. Para
além de terem conhecimentos especializados num domínio em geral (como os advogados, os
economistas ou os cientistas), estes peritos têm, normalmente, conhecimentos especializados
específicos relativamente à matéria da responsabilidade do grupo, como, por exemplo,
o imposto sobre o valor acrescentado, o bem-estar dos animais, as alterações climáticas,
a cibercriminalidade, etc.
Os grupos reúnem-se apenas se tal for solicitado pela presidência, quando existe uma proposta
para analisar antes de uma decisão do Conselho. O Coreper tem de conhecer o ponto da situação
dos debates dos peritos antes de poder preparar uma reunião do Conselho a nível ministerial.
Normalmente, cada grupo analisa um único tema ou um conjunto de temas semelhantes
e conexos. As reuniões costumam durar um dia embora, por vezes, possam durar dois. São
convocadas reuniões até que a proposta da Comissão tenha sido analisada na íntegra e que se
torne claro em que aspetos existe acordo e em que aspetos não existe.
Quando se trata de grandes temas, é possível que se realizem reuniões semanalmente.
Noutros casos, as reuniões podem ser mensais — especialmente, se os peritos tiverem de fazer
investigação ou consultas. Relativamente a alguns temas, os debates podem restringir-se a 2
ou 3 reuniões, ao passo que outros podem durar entre 6 a 8 semanas. Para temas complexos,
podem ser necessárias muitas mais reuniões para concluir a análise de todos os pontos de vista.
Nesses casos, a presidência costuma fazer um resumo dos debates no final dos seis meses do
seu mandato, mesmo que os trabalhos não estejam concluídos. O Coreper e, por vezes, os
ministros reunidos no Conselho querem inteirar-se dos progressos realizados.
O resumo sob a forma de um relatório do grupo ao Coreper é elaborado pelo secretariado
do Conselho. Em cada reunião, o presidente é aconselhado e apoiado, pelo menos, por dois
parceiros provenientes do secretariado: um deles pertence ao serviço jurídico do Conselho;
o outro pertence ao departamento do Conselho que dá apoio à «família» de cada grupo — tais
como o ambiente, a justiça, os transportes ou os assuntos económicos e financeiros, etc.
Os parceiros provenientes do secretariado do Conselho não só se sentam ao lado do presidente
durante a reunião, mas também têm uma reunião preparatória com ele para discutir o modo
de gerir os debates. Apoiam o presidente durante a reunião, aconselhando-o, dando sugestões
para chegar a compromissos e registando os pontos de vista dos vários Estados-Membros.
No que se refere à elaboração do relatório do grupo para o Coreper, o secretariado analisa em
primeiro lugar com o presidente o andamento dos debates, de modo a chegarem a acordo
sobre a forma de enquadrar o relatório. É muito importante que o relatório seja equitativo face
aos pontos de vista de todos os peritos dos Estados-Membros e sirva para orientar o Coreper na
procura de soluções.
Com frequência, os debates entre os peritos, segundo as instruções que recebem dos seus
dirigentes políticos, conduzem diretamente a um acordo. Nesse caso, o relatório é transmitido
ao Coreper para aprovação pelos representantes permanentes sem que haja mais debates. Na
gíria do Conselho, este é um ponto «I» («um» em numeral romano) da ordem do dia do Coreper.
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Uma vez aprovada assim formalmente uma decisão como ponto «I» pelo Coreper, este pode
transmitir a decisão ao Conselho, para aprovação pelos ministros sem debate. Na gíria, trata-se
de um «ponto A» da ordem do dia do Conselho. Normalmente, o secretariado elabora uma nota
explicativa para sintetizar a forma como o acordo foi alcançado.
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FICHA INFORMATIVA N.O 7
O SECRETARIADO DO CONSELHO
Todos os negociadores e decisores no seio do Conselho Europeu e do Conselho são oriundos dos
Estados-Membros. Os presidentes, os primeiros-ministros, os ministros e os peritos deslocam-se
das suas capitais a Bruxelas para negociar e chegar a acordos. Os representantes permanentes
dos Estados-Membros que se reúnem semanalmente no Coreper são destacados e vivem
em Bruxelas, geralmente durante 4 a 5 anos, antes de voltarem para casa ou receberem novo
destacamento.
Estas negociações são apoiadas por um gabinete denominado secretariado do Conselho, cuja
sede é a casa dos Estados-Membros em Bruxelas — na realidade, situada em três edifícios
adjacentes. O Conselho nomeia um secretário-geral para gerir essa organização.

CONSELHO EUROPEU

CONSELHO

GSC
O Secretariado-Geral do Conselho dá apoio ao Conselho Europeu e ao Conselho.
O atual secretário-geral é Jeppe Tranholm-Mikkelsen; foi escolhido pelo Conselho em
junho de 2015 para cumprir um mandato de cinco anos. Possui uma longa experiência no
funcionamento da União, especialmente no Conselho Europeu e no Conselho. Anteriormente
trabalhou como representante permanente e representante permanente adjunto da Dinamarca
em Bruxelas. Foi presidente do Coreper durante a presidência dinamarquesa do Conselho
em 2012.
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Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretário-geral do Conselho da União Europeia.
O secretário-geral desempenha as seguintes funções:
• principal conselheiro político do presidente do Conselho Europeu (atualmente, Donald
Tusk) e da presidência do Conselho (que cada um dos Estados-Membros assume de
forma rotativa de seis em seis meses);
• diretor-geral de todos os departamentos e serviços necessários para os dois órgãos
trabalharem de forma eficiente.
Como principal conselheiro político, o secretário-geral dispõe de equipas especializadas em
políticas para lhe darem apoio. As equipas correspondem aproximadamente aos dez grupos
temáticos do Conselho: finanças, justiça, ambiente, etc. Existe também um serviço jurídico que
desempenha um papel crucial no aconselhamento aos dirigentes e ao Conselho. Os tratados
estabelecem claramente a forma como a legislação e as políticas são elaboradas. Uma das
principais funções do secretário-geral e do serviço jurídico é garantir de forma absoluta que
todas as regras são aplicadas corretamente. Caso contrário, um ato legislativo ou uma política
poderá ser anulada por ser considerada inválida pelo Tribunal de Justiça.
A comunicação e a informação são tarefas importantes para o secretariado, que disponibiliza
hardware e serviços de comunicação para os dirigentes, o Conselho e os respetivos presidentes.
O secretariado contribui para a abertura e a responsabilização perante o público mantendo
registos, criando e publicando arquivos e garantindo a transparência e o acesso do público aos
documentos.
O planeamento e a organização constituem uma parte importante do aconselhamento
político. O secretariado ajuda a agendar esse tipo de trabalho. Assegura-se igualmente de que
as diferentes políticas, debatidas em diferentes grupos temáticos do Conselho, se articulam
entre si — como, por exemplo, a agricultura e o ambiente, a energia e as alterações climáticas,
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a imigração e as relações com os países vizinhos. O secretariado é, entre outras coisas, um
«gestor de negociações».
Os secretários-gerais e o pessoal do secretariado dão, ao longo dos respetivos mandatos ou
carreira, apoio a muitas presidências semestrais do Conselho e provavelmente a vários presidentes
do Conselho Europeu. São, por conseguinte, muito importantes para a continuidade quando
há uma transição entre presidências, já que têm a memória e a experiência do que funciona
e do que não funciona. Isto significa que os presidentes e as presidências recorrem a eles para
aconselhamento político e tático com vista a alcançar compromissos nas negociações. Outra
função do secretariado é também resolver problemas.
Todos os dias da semana, realizam-se cerca de 20 reuniões nos edifícios do Conselho
(anualmente, este número ascende a cerca de 5 800). Pode haver, a nível ministerial, uma
reunião do Conselho (Assuntos Económicos e Financeiros). Noutra sala do mesmo corredor,
podem estar reunidos os representantes permanentes adjuntos no Coreper. Ainda no mesmo
piso, poderá haver reuniões de peritos nos grupos da aviação, da pesca, da saúde pública, ou
do terrorismo, e assim sucessivamente.
Todas as reuniões incluem participantes de todos os Estados-Membros, da presidência do
Conselho e da Comissão. Por vezes, existem igualmente participantes de outros órgãos, tais
como o Banco Europeu de Investimento ou a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras
e Costeira. Cada reunião tem entre 60 e 150 participantes. O secretariado tem de disponibilizar
os meios para a sua realização.
Estes meios não implicam apenas as salas, mas também a interpretação simultânea, os
documentos (incluindo traduções), a segurança e a restauração. Todos os dias, são cerca de 1 500

Durante as cimeiras e as reuniões do Conselho, os intérpretes asseguram a interpretação simultânea de e para
as 23 línguas de trabalho da União.
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as pessoas que se deslocam dos seus Estados-Membros até à casa dos Estados-Membros
em Bruxelas para participar em negociações. O secretariado disponibiliza toda a logística
de que necessitam.
Um aspeto importante das funções do secretariado é facilitar a comunicação. Para cada reunião
ministerial é necessária interpretação simultânea e tradução de todos os documentos para
todas as 24 línguas oficiais. Segundo o que foi acordado, o Coreper e a maioria dos grupos
trabalham em menos de 24 línguas.
O serviço de tradução e o serviço de juristas-linguistas (que verificam a qualidade e a clareza dos
projetos de legislação) constituem o maior grupo de atividade do secretariado. Anualmente,
tratam mais de 15 000 documentos (que perfazem no total cerca de 1 milhão de páginas).
Representam cerca de um terço (mais de 1 000 funcionários) da totalidade do pessoal do
secretariado. A velocidade e a especialização do serviço que prestam aos dirigentes e ao
Conselho são únicas em qualquer órgão internacional.

Durante as cimeiras, os representantes de todas as unidades linguísticas trabalham numa sala comum e traduzem as
alterações aos documentos produzidos na reunião (conclusões, declarações).
O secretário-geral dirige uma organização composta por cerca de 2 800 pessoas. O pessoal
é selecionado com base nos seus méritos próprios, através de concursos gerais organizados
pelo serviço de recrutamento da União, o EPSO. O pessoal não é escolhido nem nomeado pelos
Estados-Membros e trabalha para os dirigentes e o Conselho, e não para o seu Estado de origem.
O pessoal é oriundo de todos os Estados-Membros O orçamento anual do secretariado é de
cerca de 550 milhões de euros — o que corresponde a cerca de 0,4% do orçamento da União.
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FICHA INFORMATIVA N.O 8
COMO SÃO TOMADAS AS DECISÕES
Quando os Estados-Membros negociaram os tratados, também chegaram a acordo sobre as
regras de votação para a tomada de decisões pelos dirigentes (Conselho Europeu) e pelos
ministros (Conselho).
Na maior parte dos casos, o Conselho Europeu toma decisões a nível estratégico e político e o
Conselho toma decisões em matéria de legislação.
Quando o Conselho Europeu define estratégias e políticas, regista-as nas chamadas conclusões
do Conselho Europeu, que são sempre acordadas entre os dirigentes por consenso. Há alguns
casos específicos em que o Conselho Europeu delibera por maioria qualificada, nomeadamente
quando elege o seu presidente.
Quando o Conselho legisla, a situação é diferente. Antes de analisar os pormenores das regras de
votação, importa realçar que o Conselho raramente toma decisões sozinho. Em quase todos os casos,
colabora num processo em conjunto com a Comissão e o Parlamento Europeu.
O Conselho só pode legislar quando existe uma proposta da Comissão. Se a Comissão se
mantiver irredutível quanto à sua proposta, o Conselho só pode alterá-la com o acordo unânime
de todos os Estados-Membros.
Na atividade legislativa, o Conselho e o Parlamento Europeu são na maioria dos casos
«colegisladores» e têm exatamente os mesmos poderes. É o chamado «processo legislativo
ordinário» ou «codecisão». Quando o Conselho vota, tem de ter em conta a necessidade de
chegar a um acordo com o Parlamento Europeu no final do processo. O Parlamento deve ter
o mesmo em conta em relação ao Conselho.
As regras de votação do Conselho estão definidas nos tratados.
Existem três sistemas de votação.

MAIORIA
SIMPLES

CONSELHO

MAIORIA
QUALIFICADA
UNANIMIDADE

O sistema de votação do Conselho inclui três tipos de votação.
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O primeiro sistema aplica-se a cerca de 80% dos trabalhos do Conselho, quando este adota
legislação com o Parlamento Europeu como colegislador. Nestas situações, o Conselho recorre
a um sistema de votação por «maioria qualificada». Neste caso há que cumprir duas condições,
que dão origem à designação «dupla maioria». Em primeiro lugar, são necessários os votos
a favor de 55% dos Estados-Membros — ou seja, 16 Estados. Em segundo lugar, são necessários
os votos a favor de Estados que representem 65% da população total da União. Para este cálculo,
a população de cada Estado-Membro é atualizada anualmente, a partir de estatísticas oficiais.

A maioria qualificada é atingida quando 55% dos Estados-Membros que representem 65% da população da União
Europeia são a favor do texto negociado.
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O segundo sistema aplica-se à atividade legislativa num número limitado de domínios, sempre
que os tratados refiram que o Conselho tem de adotar as decisões por unanimidade. Por outras
palavras, todos os Estados-Membros têm poder de veto. Isto aplica-se, por exemplo, à entrada
de novos Estados-Membros na União Europeia e às questões de fiscalidade.
O terceiro sistema aplica-se às decisões não legislativas. Poderá tratar-se, por exemplo, de uma
decisão de gestão interna para o Conselho se reunir, a título excecional, fora dos seus locais
normais de reunião em Bruxelas e no Luxemburgo. Nesses casos, a decisão é tomada por maioria
simples — com um mínimo de 15 Estados a favor.
O sistema de votação apresenta uma série de outras características. Por exemplo, o regulamento
interno do Conselho dita que uma maioria de Estados-Membros tem de participar na votação
para que esta seja considerada válida, o que significa, pelo menos, 15 Estados-Membros.
A votação é um ato jurídico e político. É feita exclusivamente a nível dos ministros no Conselho.
O Coreper não costuma votar formalmente mas, por vezes, os representantes permanentes
assinalam com antecedência a intenção de voto dos respetivos ministros. Este «voto indicativo»
é útil para a presidência do Conselho avaliar se uma decisão está pronta para adoção. Os
grupos não realizam votações. Todas as votações do Conselho sobre a atividade legislativa são
automaticamente tornadas públicas.
O Conselho só pode realizar uma votação sobre uma proposta da Comissão passadas, pelo menos,
oito semanas depois de esta ter sido enviada aos parlamentos nacionais dos Estados-Membros.
Esta medida serve para que os parlamentos nacionais disponham de tempo suficiente para
analisar a proposta. Em alguns casos, um grupo de cerca de um terço dos parlamentos nacionais
pode solicitar à Comissão que reveja a sua proposta.
Estas regras claras poderão dar a impressão de que o Conselho toma sempre as decisões o mais
rapidamente possível ou assim que a presidência verifique que existe uma maioria qualificada.
Na realidade, existe uma tradição no Conselho de tomar decisões com base no nível de apoio
mais amplo possível. Mesmo que já seja evidente que uma decisão pode ser tomada por maioria
qualificada, normalmente as presidências e os Estados-Membros prosseguem os debates a fim
de alcançar compromissos que venham a resolver o maior número possível de problemas para
os membros em minoria.
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FICHA INFORMATIVA N.O 9
COMO LEGISLA A UNIÃO (E PORQUÊ)
A União tem objetivos para os seus cidadãos. Os objetivos fundamentais estão consagrados
nos tratados que os Estados-Membros negociaram e acordaram quando decidiram trabalhar
em conjunto. Os objetivos a médio prazo são acordados por unanimidade pelos dirigentes dos
Estados-Membros reunidos no Conselho Europeu. Nos últimos tempos, o mais importante
acordo sobre estes objetivos teve lugar em junho de 2014. O Conselho Europeu adotou uma
agenda estratégica para os anos vindouros.
A fim de alcançar estes objetivos, a União adota atos legislativos e políticas. Os Estados-Membros
acordaram, nos tratados, que esses atos legislativos são aplicáveis no seu território — aos
governos, aos cidadãos, às empresas e a outras organizações. Os Estados-Membros definiram
também, nos tratados, os domínios nos quais a União legislaria. Embora esses domínios
sejam vastos, não abrangem tudo. A União só pode legislar nos domínios estabelecidos pelos
Estados-Membros.
Os Estados-Membros definiram igualmente o processo legislativo a seguir e reservaram para si
próprios um lugar de destaque neste processo — esse lugar é o Conselho. Os Estados-Membros
decidiram que a Comissão faria propostas de atos legislativos e que eles próprios, no Conselho,
negociariam e adotariam esses atos legislativos, em conjunto com o Parlamento Europeu.
Decidiram igualmente, nos tratados, que criariam um Tribunal de Justiça independente para
decidir em caso de litígios sobre a legislação da União.
Nos meios de comunicação social, os atos legislativos da União são por vezes chamados
simplesmente «regras da UE». Os tratados descrevem os diferentes tipos de atos legislativos,
mas estes chamam-se geralmente, em linguagem jurídica, «regulamentos» e «diretivas». Os
regulamentos são aplicáveis diretamente e de forma imediata em todos os Estados-Membros.
As diretivas são atos legislativos que os governos e os parlamentos nacionais têm de transpor
para o direito nacional antes da sua entrada em vigor.
As propostas de atos legislativos são apresentadas pela Comissão. Antes de propor um ato
legislativo, a Comissão efetua vários controlos prévios. Em primeiro lugar, há que confirmar se,
segundo os tratados, a União tem competência para legislar neste domínio. Cada ato legislativo
tem de assentar numa base jurídica. O Tribunal de Justiça pode anular os atos legislativos que
não tenham uma base jurídica. Em segundo lugar, a Comissão velará também por que a sua
proposta vá ao encontro das prioridades da União.
O programa de trabalho quinquenal da Comissão baseia-se diretamente na agenda estratégica
definida pelos dirigentes. A Comissão procede a vários outros controlos com vista a assegurar
que está a pôr em marcha a máquina legislativa da forma mais eficaz possível para fazer face aos
desafios mais importantes da União.
A proposta da Comissão é transmitida ao Conselho e ao Parlamento Europeu. Na maior parte dos
casos, estes dois órgãos são parceiros absolutamente iguais na negociação e na decisão final —
no chamado «processo legislativo ordinário». Um deles representa diretamente o eleitorado da
União; o outro representa os governos nacionais que cada Estado-Membro elegeu.
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É raro o Conselho e o Parlamento terem exatamente a mesma atitude face a uma proposta da
Comissão, uma vez que representam diferentes poderes e têm diferentes perspetivas.

PARLAMENTO
EUROPEU

CONSELHO

No âmbito do processo legislativo ordinário, o Parlamento Europeu e o Conselho legislam em conjunto.
O Conselho procede à análise da proposta a três níveis. Em primeiro lugar, a proposta
é examinada por peritos provenientes dos Estados-Membros, que se reúnem em grupos.
Estes peritos, que recebem instruções dos respetivos ministros e representantes permanentes,
debatem a proposta em pormenor. Ao segundo nível, os representantes permanentes, reunidos
no seu comité (o Coreper), examinam as questões em aberto que os grupos não puderam
resolver. Por último, ao mais alto nível, a proposta é analisada pelos ministros no Conselho
responsável pela matéria em questão — como a energia, as pescas, as finanças ou a justiça. Os
ministros negoceiam para resolver as últimas questões pendentes ou para adotar formalmente
os acordos alcançados pelos representantes permanentes.

Conselho da
União Europeia

Adoção
da decisão

Conselho
ministros
Coreper
embaixadores
Proposta da
Comissão

Tomada de decisões no Conselho.
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Grupos
peritos dos
Estados-Membros

Antes de se reunir com o Parlamento Europeu para negociar, o Conselho tem de definir, em
primeiro lugar, a sua própria posição — o que apoia e a que se opõe na proposta da Comissão? Os
peritos nos grupos analisam os aspetos técnicos, financeiros e jurídicos da proposta e transmitem
as suas conclusões ao Coreper. O Conselho chega então a acordo quanto à sua posição sobre
a proposta. Esta posição constitui o chamado «mandato» para o debate do Conselho com
o Parlamento Europeu. O mandato tem de receber o voto favorável de uma maioria qualificada
de Estados-Membros, calculada segundo o sistema de votação do Conselho.
Seguindo as suas próprias regras e práticas, o Parlamento Europeu também adota o seu mandato
para as negociações com o Conselho.
Na fase seguinte, os representantes do Conselho e do Parlamento Europeu reúnem-se para
analisar e comparar as suas listas de aspetos da proposta que apoiam ou a que se opõem. Uma
vez que se trata de dois grandes órgãos que representam todos os governos nacionais e mais
de 750 deputados europeus, cada um deles nomeia os negociadores para os representar.
Em geral, é aconselhável que os negociadores se reúnam informalmente, em Bruxelas ou em
Estrasburgo, para explicar os seus mandatos uns aos outros. Do lado do Conselho, o negociador
é sempre a presidência do Conselho. Consoante a natureza da proposta da Comissão, pode
ser o presidente do Coreper (que reside em Bruxelas) ou o presidente do Conselho (que reside
habitualmente no seu país de origem). Quando explicam os seus mandatos, os negociadores
do Conselho e do Parlamento Europeu também exploram soluções para os aspetos em
que discordam.
Cada negociador informa o respetivo órgão (o Conselho ou o Parlamento) sobre os aspetos em
que há acordo e aqueles em que não há. Para os debates avançarem no sentido de um acordo,
ambas as partes têm de obter mandatos revistos. A presidência do Conselho obtém o seu
mandato revisto do Coreper ou dos ministros reunidos no Conselho. Depois de várias semanas
ou meses de debates e mandatos revistos tanto da parte do Conselho como do Parlamento, os
negociadores geralmente chegam a um projeto de solução.
No que se refere ao Conselho, o projeto de solução é normalmente examinado pelos
representantes permanentes no Coreper, que recebem instruções dos seus governos no sentido
de aceitar ou rejeitar esse projeto. Se o resultado for positivo, a solução é redigida em texto
jurídico correto e traduzida para todas as línguas oficiais da União graças ao trabalho conjunto
do secretariado do Conselho e do secretariado do Parlamento Europeu. O projeto de texto
jurídico é submetido a votação durante a sessão plenária do Parlamento Europeu e durante uma
reunião ministerial do Conselho. Esta é a forma como a proposta da Comissão se transforma
num ato legislativo da União, adotado pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu.
Quando o Conselho legisla, a maior parte das suas ordens do dia e relatórios estão publicamente
disponíveis e os seus debates ministeriais são transmitidos pela Internet.
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FICHA INFORMATIVA N.O 10
COMO DECIDE A UNIÃO AS SUAS POLÍTICAS (E PORQUÊ)
A União tem objetivos e prossegue-os legislando e definindo políticas. A União legisla nos
domínios em que os tratados lhe conferem competência para tal — estes domínios são
claramente definidos, e limitados, nos tratados. Uma política da União, por outro lado, pode
significar coisas diferentes.
No primeiro caso, uma política da União pode ser um conjunto de leis fundadas num conjunto
de princípios orientadores. Os dirigentes (Conselho Europeu) ou os ministros (Conselho),
separadamente ou em conjunto, são os autores dos princípios orientadores aplicáveis a um vasto
leque de assuntos. O Conselho atua então como legislador. Quando os princípios orientadores
estão estabelecidos, geralmente são registados sob a forma de conclusões do Conselho Europeu
ou do Conselho. As leis são vinculativas e as conclusões servem de orientação.
Eis agora dois exemplos que ajudam a entender como isto funciona.
A política agrícola comum foi uma das primeiras políticas comuns da União. Foi construída
progressivamente com base nos objetivos dos tratados, em princípios orientadores e com
legislação, e mudou radicalmente ao longo dos anos. A política agrícola comum é hoje muito
diferente do que era há dez anos e radicalmente diferente do que era há vinte anos. O Conselho
debateu as alterações que pretendia nos princípios orientadores e, em seguida, adotou
nova legislação.

A política agrícola comum (PAC) da UE é uma política dinâmica que tem vindo a sofrer sucessivas reformas a fim de
a adaptar aos novos desafios. A PAC assegura uma produção alimentar viável e segura e um nível de vida equitativo
para os agricultores europeus, ao mesmo tempo que tem em conta o bem-estar animal e as preocupações sociais
e ambientais. A PAC apoia igualmente os jovens agricultores e os agricultores em zonas com condicionantes
naturais, como as zonas montanhosas.
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Nas primeiras décadas da União, os princípios orientadores da política agrícola comum eram
sobretudo aumentar a produção e aumentar os rendimentos dos agricultores. Atualmente,
os princípios orientadores são principalmente produzir o que o mercado quer e fazê-lo da
forma que os consumidores esperam, através de uma produção respeitadora do ambiente
e cumprindo elevados padrões de bem-estar animal e segurança alimentar. Ao longo de muitos
anos, estes novos princípios orientadores foram desenvolvidos em conclusões do Conselho
e serviram de base para grandes reformas. Graças a esta política reformada, a União Europeia
é mais do que autossuficiente em alimentos de alta qualidade produzidos em condições
sustentáveis do ponto de vista ambiental. Esta política é também a base de um dos setores de
exportação mais importantes da União, empregando milhões de pessoas em empresas do ramo
alimentar e agrícola.
A política energética comum é uma política mais recente da União, sendo agora denominada
«União da Energia».
A situação da União em termos de energia é o oposto da situação do setor agrícola e alimentar.
A União está altamente dependente das importações de energia. Alguns Estados-Membros
estão mais expostos e são mais vulneráveis do que outros. A energia não pode ser transportada
facilmente pela União, de um Estado-Membro para outro, a fim de dar resposta à procura. Isto
deve-se, em parte, a motivos que se prendem com as infraestruturas e, em parte, ao facto de
não dispormos de um mercado interno da energia totalmente aberto. As nossas fronteiras
internas não protegem ninguém — pelo contrário, tornam-nos mais vulneráveis, mais expostos
às ameaças ao fornecimento e à incerteza dos preços. Alguns tipos de energia contribuem para
as alterações climáticas e são perigosas para o nosso planeta. Utilizar a energia de forma mais
eficiente e recorrer a energias renováveis são desafios a uma escala de tal modo grande que
o sucesso depende da colaboração entre todos os Estados.
• Quando o Conselho Europeu debateu os cinco maiores desafios da União para os próximos
anos, concluiu na sua agenda estratégica que entre eles se contam a energia e as alterações
climáticas Os dirigentes definiram orientações políticas a este respeito nas conclusões do
Conselho Europeu.
• A Comissão Europeia reagiu com uma proposta de estratégia para a União da Energia. Esta
proposta foi debatida pelos dirigentes no Conselho Europeu e pelos ministros da Energia
e do Ambiente no Conselho, tendo ambos estabelecido orientações políticas nas suas
conclusões.
• À luz dessas orientações, a Comissão apresentou ao Conselho e ao Parlamento Europeu
propostas de atos legislativos, muitos dos quais foram já acordados e adotados. Os resultados
positivos estão à vista, mas o trabalho continua.
• Está assim a ser construída uma política energética comum, ou União da Energia, constituída
por orientações políticas do Conselho Europeu e do Conselho e também por legislação
adotada pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu.
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Elaboração de políticas
Junho
de 2014

O Conselho Europeu adota a agenda estratégica da UE, incluindo a União da Energia como
uma prioridade, e abrangendo também o clima

Outubro
de 2014

O Conselho Europeu adota o seu quadro de ação relativo ao clima e à energia para 2030,
que estabelece metas para:
• reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa
• integrar mais energias renováveis no sistema energético
• melhorar a eficiência energética
• realizar o mercado interno da energia
• aumentar a segurança energética

Fevereiro
de 2015

A Comissão apresenta a sua Estratégia para a União da Energia com um roteiro para
a construção da União da Energia

Março
de 2015

O Conselho Europeu acorda em que seja estabelecida a União da Energia

Junho
de 2015

O Conselho adota conclusões sobre dois aspetos essenciais da União da Energia: empoderar
os consumidores e atrair investimentos
Elaboração de legislação

Fevereiro
de 2016

A Comissão apresenta três propostas de lei que o Conselho analisa e adota conjuntamente
com o Parlamento Europeu

Dezembro
de 2016

1. No âmbito da «segurança energética», o Conselho adota uma decisão relativa aos
acordos entre cada Estado-Membro e países terceiros no domínio da energia com vista
a criar transparência nos preços do gás e melhorar a segurança do aprovisionamento de gás

Março
de 2017

2. No âmbito da «eficiência energética», o Conselho chega a acordo sobre um regulamento
relativo à rotulagem energética. Os rótulos energéticos incentivam as empresas
a produzirem — e os consumidores a escolherem — eletrodomésticos mais eficientes

Abril
de 2017

3. No âmbito da «segurança energética», o Conselho chega a acordo sobre um regulamento
relativo a medidas que assegurem a continuação do fornecimento de energia aos cidadãos
em caso de crise do gás

Novembro
de 2016

A Comissão apresenta o seu pacote de energia limpa, que transforma em lei as metas da
UE respeitantes às energias renováveis e à eficiência energética. Este pacote inclui também
propostas sobre a configuração do mercado da eletricidade, uma das prioridades da
realização do mercado interno da energia, a fim de melhorar as infraestruturas e o comércio
de eletricidade intra-UE e facilitar a mudança entre as fontes de energia, para que os
cidadãos possam beneficiar de energia mais barata

Junho
de 2017

4. No âmbito da «eficiência energética», o Conselho adota uma atualização de duas diretivas
visando a fonte de energia mais barata — a que não é consumida. Estas diretivas apoiam
a renovação de edifícios e a poupança de energia em todos os domínios

2017-2018

Trabalhos em curso sobre as energias renováveis, a configuração do mercado da eletricidade
e um sistema de governação. A governação destina-se a verificar os progressos na via da
realização das metas da UE

2018

Negociações com o Parlamento Europeu sobre o pacote «Energias limpas»

A elaboração de políticas e de legislação explicada através da evolução da política energética.
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Os principais pilares desta política são:
• a segurança energética e a solidariedade (o que implica uma maior diversidade de
combustíveis, fornecedores e rotas aprovisionamento);
• um mercado interno aberto (o que significa a redução das fronteiras jurídicas entre os
mercados de energia e o aumento das interconexões físicas de gás e de eletricidade);
• uma maior eficiência energética, a fim de moderar a procura de energia (nomeadamente,
o objetivo de aumentar a eficiência em 27% entre 2014 e 2030);
• a redução da emissão de gases com efeito de estufa na União, aumentando a quota de
energia proveniente de fontes renováveis (reduzindo em 40% os gases com efeito de estufa
entre 1990 e 2030, e aumentando a energia proveniente de fontes renováveis para 27% do
consumo até 2030);
• grandes investimentos na investigação e na inovação para que a União assuma a liderança,
com dispositivos de gestão inteligente de energia nas nossas casas, transportes limpos,
combustíveis fósseis limpos e energia nuclear segura e sustentável.
Em outros casos, uma política da União pode consistir em princípios orientadores ou metas
acordadas, sem as correspondentes leis vinculativas. Todos os meses, o Conselho toma decisões
sobre um vasto leque de temas nas «conclusões». Os temas podem ser muito específicos
(como as práticas comerciais desleais dos supermercados que prejudicam o rendimento dos
agricultores) ou mais gerais (como o tráfico de espécies selvagens ou os esforços mundiais de
luta contra a sida).
Estas conclusões do Conselho mostram que, mesmo nos casos em que a base jurídica é limitada
nos tratados, os ministros dos Estados-Membros se debruçam regular e conjuntamente sobre
um problema quando se reúnem no Conselho. Muitas vezes estão também dispostos a debater
e a chegar a acordo sobre uma abordagem comum e não vinculativa para o problema, sob
a forma de conclusões.
Noutro cenário, as conclusões do Conselho servem muito frequentemente para definir a
posição da União e dos Estados-Membros no domínio das relações externas. O Conselho dos
Negócios Estrangeiros reúne-se mensalmente sob os auspícios da sua presidente permanente,
a Alta Representante, para debater a situação política e as condições de segurança em todo
o mundo. Aprova conclusões sobre determinadas regiões, países específicos ou questões
transversais (como os direitos humanos ou as armas químicas).
Conforme o caso, os Estados-Membros definem os seus objetivos, princípios ou planos de ação
nas suas conclusões ou declarações. Este tipo de conclusões orientam a ação dos governos da
União aquando da adoção das suas próprias medidas de política externa.
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FICHA INFORMATIVA N.O 11
DE QUE MODO OS ESTADOS-MEMBROS PLANEIAM E DECIDEM
O ORÇAMENTO DA UNIÃO
Todos os projetos precisam de um orçamento. No caso dos projetos de grande envergadura,
não basta um orçamento anual, é preciso um plano financeiro plurianual. Tudo em Bruxelas
é discutido e aprovado pelos principais intervenientes da União — a Comissão, o Parlamento
Europeu e os Estados-Membros reunidos no Conselho Europeu e no Conselho. O orçamento
da União não é exceção.
A União tem um plano financeiro de sete anos, de 2014 a 2020. O objetivo deste plano é fixar
um limite financeiro global para os sete orçamentos anuais neste período e, seguidamente,
direcionar os fundos para as prioridades da União. O plano atual limita o total dos pagamentos
ao longo de sete anos a 910 mil milhões de euros, o que representa cerca de 1% do valor total
das economias dos Estados-Membros.
A despesa pública da União ascende aproximadamente a 2,5% do total das despesas públicas
dos Estados-Membros. Cerca de 90% do orçamento da União é despendido diretamente pelos
governos dos Estados-Membros em projetos e programas aprovados. A Comissão gere os fluxos
financeiros e é juridicamente responsável pela boa gestão dos fundos.

crescimento
recursos naturais

DESPESAS

segurança
ação externa
administração

O plano de despesas da UE de 2014 a 2020.
O plano divide-se em sete secções — cinco são objetivos políticos (as outras duas destinam-se
à gestão interna). Cada uma das sete secções tem o seu próprio limite a fim de garantir que
o limite global é respeitado. Os objetivos políticos são os seguintes:
• 47% para o crescimento:
•• medidas para a criação de emprego (dinheiro para investigação, inovação, educação,
redes transeuropeias de energia, de telecomunicações e de transportes),
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•• solidariedade entre as pessoas e as regiões (dinheiro para investir nas regiões mais
pobres para que possam recuperar o atraso);
• 39% para a utilização dos nossos recursos naturais com vista ao crescimento sustentável
(dinheiro para a agricultura, as pescas e o ambiente);
• 1,6% para a segurança dos cidadãos da União (dinheiro para a proteção das fronteiras,
a saúde pública, a defesa dos consumidores, a migração e o asilo);
• 6% para as ações externas (dinheiro para o desenvolvimento e a ajuda humanitária e outras
ações de política externa).
Os restantes 6% destinam-se à gestão interna — principalmente as despesas de funcionamento
dos órgãos da União (edifícios, pessoal, equipamentos). O secretariado do Conselho usa

52 O CONSELHO EUROPEU E O CONSELHO | PT | Janeiro de 2018

8% do montante destinado à gestão interna no apoio ao Conselho Europeu e ao Conselho.
Num plano de sete anos, também é necessário ter algumas reservas para a flexibilidade e as
emergências. Estas reservas já foram utilizadas, por exemplo, em caso de catástrofes naturais na
União Europeia (como as emergências causadas por inundações ou terramotos) ou para fazer
face à migração inesperada (como a criação de um serviço de proteção das fronteiras).
Os debates sobre o plano financeiro são tão intensos quanto os debates sobre as prioridades da
União. Sem o plano financeiro, os objetivos e prioridades da União não podem ser alcançados.
A Comissão apresentou a proposta do plano atual ao Conselho em 2011. Os Estados-Membros
reunidos no Conselho examinaram o plano aos três níveis habituais (peritos nacionais nos
grupos, representantes permanentes no Coreper e ministros no Conselho). Contudo, dada
a importância estratégica do plano, os dirigentes dos Estados-Membros reunidos no Conselho
Europeu debateram e fixaram os grandes números — como o montante total e os respetivos
submontantes para cada uma das sete secções. Com base nestas orientações dos dirigentes,
o Conselho adotou então o plano.
A regra de votação para o plano é a unanimidade, o que significa que todos os Estados-Membros
têm de dar o seu acordo para que o plano vá para a frente. O Parlamento Europeu deve também
dar a sua aprovação — ou seja, tem de haver voto a favor por parte da maioria dos seus 751
membros. Na altura crucial destas negociações, em junho de 2013, os presidentes do Conselho
Europeu, da Comissão e do Parlamento Europeu negociaram frente a frente durante várias
semanas.
O atual plano demorou mais de dois anos a negociar — desde a proposta da Comissão, passando
pelas orientações do Conselho Europeu, até à adoção dos diferentes atos legislativos pelo
Conselho e pelo Parlamento Europeu. Os principais resultados foram:
• a dimensão total do plano de 2014-2020 foi reduzida em cerca de 3,5% relativamente
ao plano de 2007-2013; pela primeira vez, o montante do novo plano foi inferior ao do
plano anterior;
• com este envelope financeiro reduzido, foi canalizado mais dinheiro para projetos geradores
de crescimento e de emprego (investigação, inovação, infraestruturas e redes), mas houve
menos fundos para outros projetos (em especial a agricultura e o investimento nas regiões
mais pobres);
• os fundos para a segurança foram aumentados; estes fundos foram aumentados novamente
em 2016 e 2017 recorrendo às reservas de flexibilidade e de emergência, à luz da crise da
migração. Houve também mais dinheiro para as ações externas.

Há uma grande variedade de projetos apoiados pelo orçamento da UE através dos fundos estruturais e do fundo de coesão da União
Europeia. A partir de cima e da esquerda para a direita: o novo edifício da escola secundária de Põlva faz com que esta seja a primeira
escola na Estónia com necessidades quase nulas de energia; a estrada de circunvalação Poljanska contorna o município de Škofja Loka
na Eslovénia, desviando o intenso tráfego das ruas estreitas da cidade medieval; uma escola de construção de barcos de madeira em
Limerick, na Irlanda, dá continuidade a uma antiga tradição; a ciência e o marketing contribuem para o desenvolvimento de novos
mercados para a lã tradicional mediterrânica, com o novo projeto MED-Laine na Sardenha, em Itália; a fábrica de cerveja Komotiní no
norte da Grécia produz cerveja e, recentemente, diversificou a sua produção com uma bebida tradicional à base de chá.
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contribuições com
base no rendimento
nacional bruto

RECEITAS

receitas aduaneiras
e outras
IVA
outras fontes

Fontes de receitas da UE, 2015.
Os governos nacionais obtêm as suas receitas dos impostos. Uma vez que a União não cobra
impostos, as suas receitas vêm dos Estados-Membros e repartem-se da seguinte forma (valores
de 2015):
• 70% de uma quota-parte (cerca 0,7%) da riqueza económica dos Estados-Membros (o
chamado rendimento nacional bruto);
• 13% dos direitos cobrados sobre as mercadorias importadas de países terceiros e das
quotizações sobre o açúcar;
• 12% de uma parte das cobranças do IVA dos Estados-Membros;
• 5% de fontes diversas (incluindo o imposto de rendimento sobre os salários dos funcionários
da União e os pagamentos dos países terceiros para aderirem a programas da União).
Cada orçamento anual é uma etapa na aplicação do plano de sete anos. A Comissão elabora um
projeto de orçamento. O Conselho adota uma posição sobre o projeto. O Parlamento Europeu
propõe alterações à posição do Conselho. O Conselho e o Parlamento Europeu reúnem-se
então para negociar um compromisso.
Este orçamento anual traduz o plano septenal em ações anuais e permite igualmente à União
a utilizar as reservas e a flexibilidade para dar resposta a novas situações. Por exemplo, a parte
do orçamento de 2017 atribuída à segurança foi quase duplicada para 3% do total a fim de
disponibilizar fundos para a proteção das fronteiras e para assegurar o bem-estar, a educação
e outras necessidades resultantes da crise dos refugiados e da imigração.
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FICHA INFORMATIVA N.O 12
RELAÇÕES EXTERNAS
Tal como, por exemplo, os Estados Unidos e a China, a União é um interveniente importante na
cena internacional. É um dos maiores exportadores e importadores de mercadorias e serviços
a nível mundial. A União e os seus Estados-Membros garantem mais de metade da ajuda ao
desenvolvimento e da ajuda humanitária distribuídas em todo o mundo. A União promove
a resolução pacífica de conflitos, não apenas por via da diplomacia, mas também enviando
pessoas e equipamento para as zonas de conflito a fim de evitar os confrontos ou manter a paz.
A União participa ativamente nos trabalhos de quase todas as organizações internacionais. A União
desenvolve a sua atividade especialmente na sua vizinhança oriental e meridional, mas também
em todos os continentes. A ação da União é orientada pelos seus valores e pelos seus interesses,
incluindo o comércio livre e equitativo, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável.
As relações externas são um domínio muito vasto que cobre os negócios estrangeiros, a política de
segurança, a política de defesa, o comércio, a ajuda ao desenvolvimento e a ajuda humanitária. Ao
abrigo dos tratados, os Estados-Membros mantêm uma grande autonomia nacional no que toca
às relações externas, mas em certas matérias, como o comércio internacional, a política da União
é conduzida pela Comissão e em grande medida substitui a política comercial nacional. Em muitos
outros domínios, como a ajuda ao desenvolvimento, o objetivo da União consiste em combinar as suas
ações com as políticas dos Estados-Membros e assegurar que todos colaboram harmoniosamente.
As prioridades gerais da União no domínio das relações externas foram estabelecidas pelos
dirigentes dos Estados-Membros no Conselho Europeu e resumem-se a apenas 300 palavras
na agenda estratégica de junho de 2014. Em todas as cimeiras é debatido algum aspeto das
relações externas e os resultados são sintetizados nas «conclusões».

O presidente Donald Tusk e a alta-representante Federica Mogherini na cimeira UE-China, que teve lugar
a 1 e 2 de junho de 2017, em Bruxelas.
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Como presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk representa a UE em matéria de negócios
estrangeiros e política de defesa. Dependendo do tópico, o presidente trabalha em estreita
colaboração com a «chefe» das relações externas da União. O seu título oficial é «altarepresentante» e o cargo é atualmente exercido por Federica Mogherini, a antiga ministra dos
Negócios Estrangeiros de Itália, que foi nomeada pelos dirigentes para um período de cinco
anos. A alta-representante participa nas reuniões do Conselho Europeu, onde apresenta a sua
análise e as suas propostas e recebe orientações dos dirigentes para as suas ações futuras.
A alta-representante preside ao Conselho dos Negócios Estrangeiros que se reúne mensalmente
com a participação dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados-Membros. O Conselho
dos Negócios Estrangeiros é o único Conselho cujo presidente tem um mandato de cinco
anos — todos os outros têm um presidente que muda de seis em seis meses. As prioridades dos
dirigentes são desenvolvidas no Conselho dos Negócios Estrangeiros. Se for necessário elaborar
legislação, a Comissão apresenta uma proposta para aprovação pelo Conselho (por vezes,
em conjunto com o Parlamento Europeu). A alta-representante é também vice-presidente da
Comissão e pode contribuir para a elaboração da proposta.
A alta-representante Federica Mogherini durante um
exercício de formação das tripulações de helicópteros para
futuras missões da UE ou da NATO.
A alta-representante é também a chefe
do serviço diplomático da União —
o Serviço Europeu para a Ação Externa
(SEAE) — sediado em Bruxelas, juntamente
com o Conselho e a Comissão. O SEAE
tem também uma rede de mais de 140
delegações espalhadas pelo mundo. Cerca
de um terço do pessoal são diplomatas dos
serviços de negócios estrangeiros dos Estados-Membros destacados temporariamente para
trabalhar no SEAE. O resto do pessoal é oriundo do Secretariado do Conselho, da Comissão
e do Parlamento Europeu.
O Conselho dos Negócios Estrangeiros elabora políticas mais frequentemente do que leis,
e fá-lo através de conclusões do Conselho e de declarações que são apresentadas por Federica
Mogherini na qualidade de presidente do Conselho. Estas propostas são debatidas, alteradas
e aprovadas pelos ministros dos Negócios Estrangeiros.
Um princípio orientador nas relações externas da União é o apoio às relações pacíficas e ordeiras
entre os países, o que pode ser realizado em grandes organizações, como as Nações Unidas
(ONU), a Organização Mundial do Comércio (OMC) ou a Organização Mundial de Saúde (OMS),
ou em organismos de âmbito específico, como a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Alterações Climáticas ou a Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA).
O Conselho dos Negócios Estrangeiros dirige as negociações e dá a sua aprovação aos acordos
internacionais da União. Estes acordos podem ser celebrados com países terceiros ou com
organismos internacionais (como a ONU).
Muitos destes acordos dizem respeito ao comércio — a União tem mais de 40 acordos
comerciais com países e regiões de todo o globo e está a negociar vários outros. O Conselho
confere mandato à Comissão que negoceia em nome de toda a União. No final das negociações,
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o Conselho vota a assinatura e celebração do acordo. Todos os acordos internacionais, exceto
em matéria de política externa e de segurança, requerem a aprovação do Parlamento Europeu.
O Conselho dos Negócios Estrangeiros pode igualmente decidir lançar operações no terreno em
diferentes partes do mundo. Em 2017, estavam em curso cerca de 15 operações mobilizando
aproximadamente 5 000 efetivos. Estas operações podem ser de manutenção da paz, prevenção
de conflitos, apoio ao Estado de direito, prevenção da pirataria e do tráfico de seres humanos, ou
de apoio aos embargos de armas decretados pela ONU.
Em função das necessidades em termos de competências humanas ou de equipamento,
as operações podem incluir militares, polícias, juízes ou civis. Nestes casos, as operações
são executadas por profissionais dos Estados-Membros utilizando os seus próprios meios
(helicópteros, navios, etc.).

Operações e missões da UE no âmbito da
Política Comum de Segurança e Defesa
EUFOR
ALTHEA
BósniaHerzegovina

EULEX

Kosovo (*)

EUAM
Ucrânia

EUMM
Geórgia

Desde 2014

Desde 2008

Desde 2008

Desde 2004

EUPOL
COPPS
Territórios
palestinianos

EUNAVFOR
MED
Operação
SOPHIA

EUAM
Iraque

Desde 2006

Desde 2015

EUBAM
Líbia

Desde 2013

EUTM

Acordada
em 2017

EUBAM
Rafa
Territórios
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Desde 2005

Mali

Desde 2013

EU NAVFOR

EUFOR RCA

Atalanta

República
Centro-Africana

EUCAP
SAEL
Mali

Desde 2008

Desde 2014

EUTM

Somália

Desde 2015

Desde 2010

EUCAP
SAEL
Níger

Desde 2012

EUCAP
Somália
Desde 2016

Missões civis

(*) Esta designação não prejudica as posições relativas ao estatuto e está conforme com a Resolução
1244/99 do CSNU e com o parecer do TIJ sobre a declaração de independência do Kosovo.
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A maior parte das operações decorrem na vizinhança europeia ou em África. Como a União não
tem forças armadas ou policiais próprias, nem uma dotação orçamental permanente para estas
operações, o Conselho dos Negócios Estrangeiros aprova um orçamento especial para cada
operação. Ocasionalmente os países terceiros (por exemplo, a Noruega, a Islândia ou a Nova
Zelândia) contribuem com pessoal ou meios para as operações.

O presidente Donald Tusk discursou na Assembleia Geral das Nações
Unidas em nome da UE a 21 de setembro de 2016.

A linha que separa as relações externas e a política
interna nem sempre é clara, como, por exemplo, no
caso do terrorismo, da energia ou da migração. São
os dirigentes reunidos no Conselho Europeu sob
a presidência de Donald Tusk que mantêm a perspetiva geral e dão a orientação estratégica
relativamente a todos estes temas. Na fase seguinte, dependendo do assunto e em conformidade
com o que está definido nos tratados, cabe ao Conselho, à alta-representante, à Comissão ou
aos Estados-Membros conduzir a organização da ação combinada.
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FICHA INFORMATIVA N.O 13
ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO CONSELHO
Os trabalhos do Conselho Europeu e do Conselho são fáceis de acompanhar.
Todos os principais intervenientes estão ativos nas redes sociais e podem ser acompanhados
pelos seus utilizadores.
• o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, tem uma conta no Twitter, no Facebook
e no Flickr;
• o Conselho e o Conselho Europeu podem ser seguidos no Twitter, no Facebook, no
Instagram, no LinkedIn, no YouTube e noutras plataformas;
• o país que exerce a semestralmente a presidência do Conselho tem uma conta específica
no Twitter: Estónia (a partir de julho de 2017), Bulgária (a partir de janeiro de 2018), Áustria
(a partir de julho de 2018), Roménia (a partir de janeiro de 2019), Finlândia (a partir de julho
de 2019);
• Federica Mogherini (que preside ao Conselho dos Negócios Estrangeiros) está ativa
no Twitter.

Além dos canais nas redes sociais, o secretariado do Conselho mantém um sítio web
informativo e acessível, onde se apresentam as notícias mais recentes do Conselho e do
Conselho Europeu, bem como informações gerais sobre políticas e métodos de trabalho. O sítio
web é também onde se encontram os comunicados de imprensa e se faz a inscrição para
receber alertas por correio eletrónico ou SMS. É também lá que se encontra o arquivo de fotos
e vídeos do secretariado.
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As pessoas interessadas em seguir a evolução, por exemplo, de uma lei que está a ser
negociada, podem fazê-lo no sítio web do Conselho. Todos os documentos oficiais utilizados
numa negociação são arquivados automaticamente no registo público a que qualquer pessoa
pode aceder através deste sítio web.
A maior parte dos documentos está disponível com um clique. Alguns documentos são
apresentados apenas pelo título e número de referência e podem ser solicitados. O Conselho
pode recusar o acesso com base num conjunto limitado de motivos, que é estabelecido em
legislação da UE adotada pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu.
Para acompanhar o progresso de uma lei em discussão, é também importante consultar os
sítios web da Comissão (que propõe a legislação) e do Parlamento Europeu (que, juntamente
com o Conselho, é o colegislador da maior parte da legislação) para ter uma visão de conjunto
do processo.
Estão disponíveis várias ferramentas úteis para acompanhar os trabalhos do Conselho:
• todas as propostas da Comissão têm um número de referência (a «referência
interinstitucional») que é também utilizado pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. Este
número de referência permite obter a lista de todos os documentos oficiais produzidos no
Conselho para os debates sobre a proposta em causa. Para encontrar o número de referência,
deve-se primeiramente pesquisar pelo assunto no registo público dos documentos
do Conselho;
• as ordens do dia de todas as reuniões dos três níveis do Conselho (ministros, Coreper
e grupos) encontram-se no registo público, e permitem saber quando, e a que nível,
a proposta está a ser debatida;
• as ordens do dia contêm a lista dos documentos a ser debatidos. É possível descarregar
diretamente muitos destes documentos ou, se não for esse o caso, pode ser solicitado
o acesso aos documentos.
Quando os ministros debatem no Conselho um projeto de ato legislativo ou tomam uma
decisão a esse respeito, fazem-no publicamente, o que significa que uma parte das suas reuniões
é transmitida em direto pela Internet através do sítio web do Conselho. Estas sessões públicas
são anunciadas previamente num calendário disponível no sítio web. Estas transmissões pela
Internet são uma boa oportunidade para ver os ministros dos Estados-Membros da UE em ação.
Resumindo: para receber notícias e alertas, vale a pena seguir o Conselho Europeu, o Conselho
e as suas presidências nas redes sociais, ou inscrever-se no sítio web do Conselho para receber
mensagens por correio eletrónico e SMS. O sítio web é também uma excelente fonte de
informações gerais.
Para explorar um debate em curso em mais pormenor, é possível ter acesso às ordens do dia
das reuniões e aos documentos oficiais das reuniões no registo público gratuito do Conselho.
Para investigar uma negociação concluída, é muito útil recorrer ao mesmo registo, bem como
ao vasto arquivo de comunicados de imprensa, fotos e vídeos disponível no sítio web do
Conselho.
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