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A assinatura do Tratado de Nice assinala o termo da Conferência
Intergovernamental iniciada em 14 de Fevereiro de 2000, com o objectivo de
adaptar o funcionamento das instituições europeias à entrada de novos Estados-Membros. Este novo Tratado abre caminho ao maior alargamento de sempre
da União, com perspectivas de uma paz duradoura, de estabilidade e de
prosperidade para o conjunto dos Estados democráticos da Europa.
Para que todos sejam informados do resultado das negociações e do
conteúdo do Tratado de Nice, o presente Guia do Cidadão descreve de forma
sucinta as instituições da União e as suas principais funções. Indica, para cada
uma delas, as adaptações que o novo Tratado prevê e apresenta os avanços que
o mesmo consagra em certos domínios — por exemplo, a melhoria do
mecanismo das cooperações reforçadas e uma nova disposição destinada a
garantir o respeito dos direitos fundamentais por parte de todos os Estados-Membros da União.
O Tratado de Nice é apenas uma etapa. Como será a União Europeia de
amanhã, com cerca de trinta Estados-Membros? O futuro não está totalmente
traçado e cabe aos povos da Europa a sua construção. Em Nice, os chefes de
Estado e de Governo manifestaram-se a favor do lançamento de um debate
amplo e aprofundado sobre esta questão, o qual deverá associar de perto os
cidadãos europeus para que estes, para além do Tratado de Nice, dêem a
conhecer as suas expectativas e os seus anseios.
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Qual
a contribuição do Tratado de Nice?
O Tratado de Nice marca um novo passo na preparação do alargamento
da União Europeia aos países da Europa central, oriental, mediterrânica e báltica.
Este Tratado, que altera os tratados existentes, entrará em vigor após ratificação
por todos os Estados-Membros, quer por votação dos parlamentos nacionais
quer por referendo.
A composição e o funcionamento das instituições e dos órgãos europeus
foram concebidos nos anos 50, quando a União contava apenas seis membros
(Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos). A União foi
depois alargada quatro vezes. Conta agora quinze Estados-Membros (para além
dos seis fundadores: Dinamarca, Grécia, Espanha, Irlanda, Áustria, Portugal,
Finlândia, Suécia e Reino Unido). Ora, desde a criação da Comunidade Europeia
não foi realizada qualquer reforma institucional de grande envergadura, com a
excepção significativa da eleição directa do Parlamento Europeu em 1979.
Actualmente, doze Estados estão a negociar a sua adesão à União
(Bulgária, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia,
Malta, Polónia, República Checa e Roménia). A Turquia também foi reconhecida
como candidato à adesão.
A Conferência Intergovernamental (CIG) que preparou a revisão dos
tratados concluída no Conselho Europeu de Nice, em 11 de Dezembro de 2000,
devia dar resposta a uma grande questão: como é que a Europa pode funcionar
de forma eficaz com quase o dobro dos seus membros? O desafio desta CIG
consistia justamente em introduzir algumas melhorias necessárias no actual
quadro institucional.
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Como
se efectuou a revisão do Tratado?
Os tratados que constituem a base da União podem ser alterados por
uma Conferência Intergovernamental (CIG), que reúne os
representantes dos governos dos Estados-Membros a fim de aprovarem,
de comum acordo, as alterações a introduzir nos tratados.
A última CIG, iniciada em 14 de Fevereiro de 2000, conduziu a um
acordo no Conselho Europeu de Nice (7-11 de Dezembro de 2000).
Tal como na CIG anterior (de que resultou o Tratado de Amesterdão), os
trabalhos preparatórios foram realizados por um grupo composto por
representantes dos governos dos Estados-Membros e da Comissão
Europeia. Dois membros do Parlamento Europeu assistiram igualmente a
estas reuniões.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos diferentes Estados-Membros
tiveram ocasião de se encontrar por várias vezes. A Comissão participou
igualmente nos trabalhos.
As decisões finais sobre as alterações introduzidas nos tratados foram
tomadas pelos chefes de Estado e de Governo dos Estados-Membros,
reunidos em Conselho Europeu. O presidente da Comissão Europeia
participou nesta reunião.
Algumas semanas após este acordo, em 26 de Fevereiro de 2001, o
Tratado é assinado pelos chefes de Estado e de Governo.
Segue-se um processo que dura vários meses: a ratificação do Tratado
em todos os Estados-Membros, em conformidade com as respectivas
regras constitucionais (por via parlamentar e/ou referendo).
Só após esta ratificação é que o novo Tratado entra em vigor.
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Como são tomadas as decisões
na Europa comunitária?
Qual o papel de cada uma das instituições e dos
órgãos da União e quais as principais reformas
institucionais do Tratado de Nice?
As instituições europeias são cinco: o Parlamento Europeu, o Conselho, a
Comissão, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas.
Para além destas instituições, existem dois órgãos comunitários de
natureza consultiva: o Comité Económico e Social e o Comité das Regiões. No
domínio da política económica e monetária, o Banco Central Europeu (BCE)
desempenha um papel importante.
O Conselho Europeu, que reúne pelo menos duas vezes por ano os
chefes de Estado e de Governo, bem como o presidente da Comissão, é um
órgão político encarregado de dar à União os impulsos necessários ao seu
desenvolvimento e de definir as orientações políticas gerais.
A União só pode tomar decisões no quadro das competências que lhe são
confiadas pelos tratados, em relação aos quais os Estados-Membros deram o seu
acordo através de ratificação por referendo ou por via parlamentar.
Para tomar uma decisão sobre uma acção comunitária num dos domínios
previstos pelos tratados, são possíveis vários procedimentos. Salientam-se os
dois sistemas principais, apresentados a seguir de maneira muito sintética.
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No designado procedimento de «co-decisão», aplicável por exemplo às
decisões no domínio do mercado interno, dos transportes, da política de
ambiente ou aos programas de investigação, o processo de tomada de decisão
é o seguinte: a Comissão, muitas vezes depois de ter consultado os meios
interessados, apresenta uma proposta. Se for caso disso, o Comité das Regiões
e/ou o Comité Económico e Social são consultados. O texto é aprovado se
obtiver o acordo do Parlamento Europeu e do Conselho, deliberando por
maioria qualificada.
No designado procedimento de «consulta», a Comissão propõe e o
Parlamento Europeu, o Comité Económico e Social e o Comité das Regiões são
consultados. O Conselho decide, nestes casos, quer por maioria qualificada (por
exemplo no domínio da agricultura) quer por unanimidade (por exemplo no
domínio da fiscalidade).
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O Parlamento Europeu
http://www.europarl.eu.int

Papel
O Parlamento Europeu (PE) é a instituição em que estão representados os
cidadãos dos Estados-Membros. Em muitos domínios o Parlamento tem um
papel de co-legislador (paralelamente ao Conselho). Juntamente com o
Conselho, é igualmente a autoridade orçamental. Exerce o controlo político da
Comissão.
Os deputados do Parlamento Europeu, eleitos por sufrágio directo desde
1979, não estão agrupados em delegações nacionais, mas em grupos políticos.

Repartição dos deputados por grupo político

PPE/DE
232

PSE
181

ELDR
52

Verts/
ALE
46 GUE/
NGL
42 UEN
30 TDI
19

EDD
16
NI
8

Fonte: Parlamento Europeu, 23 de Março de 2000.
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O que o Tratado de Nice alterou
O Tratado de Nice reforçou o papel de co-legislador do Parlamento
Europeu.
Foi criada uma nova base jurídica no Tratado de Nice para permitir ao
Conselho fixar o estatuto dos partidos políticos a nível europeu, nomeadamente
as regras relativas ao seu financiamento.
Na perspectiva do alargamento da União, o Tratado de Nice limitou o
número máximo de deputados europeus a 732. Previu igualmente a repartição
dos lugares entre os Estados-Membros e os países candidatos (a partir das
próximas eleições, ver quadro a seguir). É evidente que os deputados previstos
para os países candidatos só terão assento no Parlamento Europeu a partir da data
de adesão à União do país em causa.

Quadro de repartição dos lugares no PE
por Estados-Membros e por países candidatos
Estados-Membros
Bélgica
Dinamarca
Alemanha
Grécia
Espanha
França
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Áustria
Portugal
Finlândia
Suécia
Reino Unido
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22
13
99
22
50
72
12
72
6
25
17
22
13
18
72

Países candidatos
Bulgária
Chipre
Estónia
Hungria
Letónia
Lituânia
Malta
Polónia
República Checa
Roménia
Eslováquia
Eslovénia

17
6
6
20
8
12
5
50
20
33
13
7

O Conselho
http://ue.eu.int

Papel
O Conselho é a instituição da União em que estão representados os
governos dos Estados-Membros. Juntamente com o Parlamento Europeu, é o
legislador comunitário e um dos dois ramos da autoridade orçamental. É a
instituição preponderante em matéria de decisões no domínio da Política
Externa e de Segurança Comum e de cooperação policial e judiciária em matéria
penal. O Conselho é constituído por um representante de cada Estado-Membro
a nível ministerial (por exemplo, os ministros da Agricultura no que se refere ao
Conselho que deve tomar decisões no domínio da política agrícola comum). É
presidido pelo ministro do Estado-Membro que assegura a presidência da União.
Todos os Estados-Membros da União exercem essa presidência durante seis
meses, de acordo com uma ordem preestabelecida (em 2001 a Suécia e a
Bélgica, em 2002 Espanha e Dinamarca).

Como decide?
O Conselho toma as suas decisões, de acordo com o previsto nos
tratados, por unanimidade dos seus membros, por maioria qualificada ou por
maioria simples quando se trata de decisões processuais.
No primeiro caso (unanimidade), regra aplicável actualmente nalguns
domínios importantes para o desenvolvimento da União, como a Política
Externa e de Segurança Comum, a cooperação policial e judiciária penal, a
política de asilo e de imigração, a política de coesão económica e social, a
fiscalidade, etc., é necessário o acordo (ou abstenção) de todos os Estados-Membros; por outras palavras, cada Estado-Membro dispõe de um veto em
matéria de adopção de medidas europeias nestes sectores.
No segundo caso (maioria qualificada), que passou a ser a regra na
tomada das decisões políticas mais importantes da União, como a realização do
mercado interno, foi atribuído a cada Estado-Membro um certo número de
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votos (a «ponderação dos votos»), que tem em conta o facto de os Estados-Membros serem iguais enquanto membros da União e diferentes quanto à sua
população. No actual sistema, o número total de votos é de 87 (os quatro
Estados com maior população têm portanto dez votos, o menos populoso dois);
a maioria qualificada exige pelo menos 62 votos favoráveis (ou seja, 71,26% do
total dos votos).

O que o Tratado de Nice alterou
Numa União que contará um dia quase trinta Estados-Membros, um
acordo por unanimidade será muito difícil de atingir. A acção da União corre o
risco de ficar paralisada. Era necessário por isso que esta reforma reduzisse as
possibilidades de um Estado-Membro impor o seu veto.
A ratificação do Tratado de Nice permitirá tomar decisões por maioria
qualificada relativamente a cerca de trinta disposições do Tratado até então
regidas pela unanimidade.
No que se refere às políticas comunitárias, uma dezena de
disposições permitirão, a partir da entrada em vigor do
Tratado de Nice, tomar decisões por maioria qualificada
em relação ao conjunto ou a uma parte das
matérias abrangidas pela disposição. É o
que acontece com as decisões
no domínio da cooperação
judiciária em matéria civil. Os
acordos comerciais relativos a
serviços ou à propriedade
intelectual poderão em princípio ser igualmente concluídos
pelo Conselho deliberando por
maioria qualificada.
No que diz respeito à
ponderação dos votos, o novo
Tratado prevê a alteração a
partir de 1 Janeiro de 2005. O
número de votos atribuído a
cada
Estado-Membro
foi
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alterado e os que serão atribuídos aos países candidatos a partir da sua adesão
à União já ficaram previstos (ver quadro seguinte).
A partir de agora, a maioria qualificada será atingida quando:
— a decisão obtiver um número de votos definido. Este limiar será revisto
em função das sucessivas adesões; e
— a decisão obtiver o voto favorável da maioria dos Estados-Membros.
Além disso, um Estado-Membro pode pedir que seja verificado que a
maioria qualificada inclui pelo menos 62% da população total da União. Se se
revelar não ser esse o caso, a decisão não será adoptada.

Quadro da ponderação de votos dos Estados-Membros
e dos países candidatos
Estados-Membros
Bélgica
Dinamarca
Alemanha
Grécia
Espanha
França
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Áustria
Portugal
Finlândia
Suécia
Reino Unido

12
7
29
12
27
29
7
29
4
13
10
12
7
10
29

Países candidatos
Bulgária
Chipre
Estónia
Hungria
Letónia
Lituânia
Malta
Polónia
República Checa
Roménia
Eslováquia
Eslovénia

10
4
4
12
4
7
3
27
12
14
7
4

11

cooperações
reforçadas: um meio
As

para avançar
O Tratado de Amesterdão tinha previsto a possibilidade de «cooperações
reforçadas» no quadro institucional único, a fim de permitir que alguns
Estados-Membros cooperassem entre si, no interesse da União, quando
todos os Estados não quisessem ou não o pudessem fazer de imediato,
ficando claro que estes continuariam livres de se juntar posteriormente ao
grupo. Este mecanismo de cooperação reforçada tinha sido no entanto
acompanhado de condições rigorosas que limitavam as suas
possibilidades práticas de utilização.
Para tornar o mecanismo mais operacional, o Tratado de Nice suprime a
possibilidade de veto, prevista actualmente nos tratados para cada
Estado-Membro, relativamente a uma cooperação reforçada. Fixa em
oito o número mínimo de Estados-Membros necessários para instituir
uma cooperação reforçada e prevê a possibilidade de instituir
cooperações reforçadas no âmbito da Política Externa e de Segurança
Comum (PESC), excepto no domínio da defesa. Garante que estas
cooperações reforçadas se situam no quadro da União, respeitam o papel
das instituições e permitem aos Estados-Membros que não participam à
partida numa cooperação reforçada a ela virem a associar-se em qualquer
momento.
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A Comissão
http://europa.eu.int

Papel
A Comissão foi criada para representar, com toda a independência, o
interesse europeu comum a todos os Estados-Membros da União. No domínio
legislativo, a Comissão é o motor: propõe as «leis», que são depois transmitidas
ao Parlamento Europeu e ao Conselho para decisão.
A Comissão assegura a aplicação das políticas comuns (como a política
agrícola comum, por exemplo), executa o orçamento e gere os programas
comunitários. Para a execução concreta das políticas e programas comunitários,
a Comissão apoia-se largamente nas administrações nacionais.
No plano externo, a Comissão representa a Comunidade e conduz as
negociações internacionais (por exemplo, as negociações no âmbito da
Organização Mundial do Comércio — OMC). Por último, a Comissão vela pela
boa aplicação das disposições do Tratado e das decisões das instituições
comunitárias, por exemplo no domínio da concorrência.
A Comissão é responsável colegialmente perante o Parlamento Europeu.
As suas decisões são tomadas por maioria simples dos seus membros.
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Desde o início, a Comissão foi sempre constituída por dois nacionais dos
Estados-Membros com maior população e por um nacional de cada um dos
outros Estados-Membros.

O que o Tratado de Nice alterou
Quando os doze países que negoceiam a sua adesão tiverem aderido à
União, a manutenção do actual sistema conduzirá a uma Comissão com 33
membros, ou seja, quase quatro vezes mais do que inicialmente.
O Tratado de Nice limita a composição da Comissão a partir de 2005 a
um comissário por Estado-Membro. Quando a União contar 27 Estados-Membros, o número de comissários será sujeito a um limite máximo.
O Conselho deverá então decidir, por unanimidade, qual o número exacto de
comissários (mas que deve ser de qualquer modo inferior a 27); a nacionalidade
dos comissários dependerá então de um sistema de rotação igualitário para
todos os países.
O Tratado de Nice reforça igualmente os poderes do presidente, medida
indispensável para assegurar a coerência de um colégio alargado a mais de vinte
membros. Assim, o presidente da Comissão decidirá da distribuição dos pelouros,
que poderá alterar durante o mandato. Terá também o direito, após aprovação
pelo colégio, de solicitar a demissão de um comissário.
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O Tribunal de Justiça
http://curia.eu.int

Papel
Esta instituição assegura o
respeito do direito comunitário. As
suas competências abrangem os
litígios entre os Estados-Membros,
entre a União e os Estados-Membros, entre as instituições e
entre os particulares e a União. Tem também competência para responder a
questões de interpretação do direito comunitário colocadas por um tribunal
nacional, no âmbito de um litígio pendente nessa instância. Esta última
competência, «prejudicial», é essencial para assegurar uma interpretação
uniforme do direito comunitário em toda a União. Paralelamente ao Tribunal de
Justiça foi instituído, em 1989, um Tribunal de Primeira Instância, encarregado
de exercer, em primeira instância, algumas das competências conferidas ao
Tribunal de Justiça.
O que o Tratado de Nice alterou
O Tribunal defronta-se actualmente com uma sobrecarga de processos,
cujo número irá aumentar ainda, obviamente, com a adesão dos novos
membros. Esta sobrecarga de trabalho provoca prazos de julgamento
excessivos, situação inaceitável para o funcionamento da Comunidade e
insatisfatória para os particulares.
Para aliviar o trabalho do Tribunal de Justiça, o Tratado de Nice tenta
repartir melhor as competências entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal de
Primeira Instância e prevê a possibilidade de criar câmaras especializadas em
certos domínios específicos (por exemplo, para os litígios relativos aos
funcionários europeus). O Tratado de Nice estabelece que o Tribunal de Justiça,
que na União alargada continuará a ser composto, como actualmente, por um
número de juízes idêntico ao dos Estados-Membros, poderá reunir-se em secção
alargada de treze juízes, em vez de reunir sempre todos os juízes em plenário.
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O Tribunal de Contas
http://www.eca.eu.int

Papel
O Tribunal de Contas
assegura o controlo das contas
da Comunidade: examina a
legalidade e a regularidade das
receitas e despesas do orçamento comunitário e garante a boa gestão financeira. Actualmente, o Tribunal
de Contas é composto por quinze membros, nomeados pelo Conselho
deliberando por unanimidade, por um período de seis anos, renovável. Estes
quinze membros dirigem as actividades de controlo dos agentes do Tribunal de
Contas e elaboram relatórios e pareceres.

O que o Tratado de Nice alterou
O Tratado de Nice estabeleceu que o Tribunal de Contas será composto
por um nacional de cada Estado-Membro. Estes membros serão nomeados pelo
Conselho por maioria qualificada, e já não por unanimidade, para um mandato
de seis anos. O Tribunal de Contas poderá, além disso, criar secções para
aprovar certas categorias de relatórios ou de pareceres. Por último, o Tribunal de
Contas e as instituições de controlo nacionais são convidados a melhorar a sua
cooperação, o que poderá ser facilitado pela criação, pelo presidente do Tribunal
de Contas, de um comité de contacto com os presidentes das instituições
nacionais homólogas.
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O Comité Económico
http://www.ces.eu.int
e Social
Papel
O Comité Económico e Social (CES), composto por representantes das
diversas categorias de interesses económicos e sociais, formula pareceres
consultivos para as instituições, nomeadamente no âmbito do processo
legislativo. Actualmente, é composto por 222 membros (entre 6 e 24 por
Estado-Membro, em função da dimensão do país).

O que o Tratado de Nice alterou
O Tratado de Nice precisa que o Comité deve ser composto por
representantes das diversas componentes da sociedade civil organizada. O
número de membros do CES foi limitado a um máximo de 350, o que permite
manter o mesmo número de lugares de que dispõem actualmente os Estados-Membros.
País
Alemanha
França
Itália
Reino Unido
Espanha
Polónia
Roménia
Áustria
Bélgica
Bulgária
Grécia
Hungria
Países Baixos
Portugal
Total

Membros
24
24
24
24
21
21
15
12
12
12
12
12
12
12

País
República Checa
Suécia
Dinamarca
Eslováquia
Finlândia
Irlanda
Lituânia
Eslovénia
Estónia
Letónia
Chipre
Luxemburgo
Malta

Membros
12
12
9
9
9
9
9
7
7
7
6
6
5
344
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O Comité das Regiões
http://www.cor.eu.int

Papel
O Comité das Regiões é outro Comité de natureza consultiva, composto
por representantes das colectividades regionais e locais. Exprime, a nível
europeu, os interesses das regiões. A sua composição é idêntica à do Comité
Económico e Social.

O que o Tratado de Nice alterou
O número dos seus membros foi limitado a 350, na perspectiva do
alargamento da União. O Tratado de Nice impõe igualmente que os membros
do Comité estejam ligados às colectividades que representam por um mandato
político electivo.

País
Alemanha
França
Itália
Reino Unido
Espanha
Polónia
Roménia
Áustria
Bélgica
Bulgária
Grécia
Hungria
Países Baixos
Portugal
Total
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Membros
24
24
24
24
21
21
15
12
12
12
12
12
12
12

País
República Checa
Suécia
Dinamarca
Eslováquia
Finlândia
Irlanda
Lituânia
Eslovénia
Estónia
Letónia
Chipre
Luxemburgo
Malta

Membros
12
12
9
9
9
9
9
7
7
7
6
6
5
344

Os valores

democráticos

O Tratado da União Europeia, com as alterações introduzidas em
Amesterdão, prevê que a União respeita os direitos fundamentais garantidos
pela Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das
Liberdades Fundamentais, assinada em Roma, em 4 de Novembro de 1950, e
resultantes das tradições constitucionais comuns aos Estados-Membros. O
Tratado de Amesterdão permite ao Conselho sancionar um Estado-Membro
(através da suspensão de certos direitos que decorrem do Tratado,
nomeadamente o direito de voto) por uma violação grave e continuada dos
direitos fundamentais, mas não contém qualquer dispositivo de prevenção de
tais violações dos direitos fundamentais.
O Tratado de Nice prevê que o Conselho, deliberando por maioria de
quatro quintos dos seus membros, após parecer favorável do Parlamento
Europeu e depois de ouvido o Estado-Membro em causa, pode declarar que
existe um risco claro de violação grave por um Estado-Membro dos direitos ou
das liberdades fundamentais em que a União se funda. O Conselho pode dirigir-lhe recomendações adequadas. O direito de iniciativa para tal decisão cabe a
um terço dos Estados, à Comissão ou ao Parlamento Europeu.
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E depois de

Nice?

Foi anexada ao Tratado de Nice uma «Declaração sobre o futuro da
União». A reforma de Nice preparou o quadro institucional da União para o seu
alargamento, mas considerou-se necessário um debate mais vasto e mais
aprofundado sobre o futuro da União Europeia. Para esse efeito, em 2001 as
presidências em exercício da União incentivarão um debate, em cooperação
com a Comissão e com a participação do Parlamento Europeu, associando os
parlamentos nacionais, os meios políticos, económicos e universitários e os
representantes da sociedade civil europeia, bem como os países candidatos.
Na sequência de um relatório que será elaborado para o Conselho
Europeu de Junho de 2001 (sob a Presidência sueca), o Conselho Europeu de
Dezembro de 2001 (sob a Presidência belga) decidirá da orientação a seguir
relativamente a este processo de reflexão.

Esta reflexão deverá incidir nos seguintes temas:
— a simplificação dos tratados (agrupamento das disposições
fundamentais dos quatro tratados num único tratado, que deverá ser
apresentado de maneira mais clara e compreensível para os cidadãos);
— a delimitação das competências (quem faz o quê na União Europeia,
que competências devem ser exercidas e a que nível (União ou Estados-Membros), como assegurar uma maior complementaridade dos diferentes
níveis de acção legislativa e administrativa, etc.);
— o estatuto da Carta dos Direitos Fundamentais nos tratados após a sua
proclamação em Nice;
— o papel dos parlamentos nacionais na arquitectura europeia.
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Uma vez concluído este trabalho preparatório, será convocada em 2004
uma nova Conferência Intergovernamental para tratar estas questões e
introduzir nos tratados as eventuais alterações necessárias. Esta CIG não poderá
de modo nenhum obstar ao alargamento da União. Aliás, os Estados candidatos
que já tiverem terminado as negociações de adesão com a União serão
convidados a participar nesta Conferência, tendo os outros um estatuto de
observador.

Foi proclamada em Nice uma Carta dos Direitos Fundamentais da
União. Estabelece um conjunto de direitos cívicos, políticos, económicos
e sociais dos cidadãos europeus, repartidos por seis categorias:
dignidade, liberdade, igualdade, solidariedade, cidadania e justiça. Estes
direitos baseiam-se, nomeadamente, nos direitos e liberdades
fundamentais reconhecidos pela Convenção Europeia dos Direitos do
Homem e nas tradições constitucionais dos países da União Europeia.
Para mais informações sobre a Carta dos Direitos Fundamentais,
consultar:
http:.//www.europa.eu.int/comm/justice_home/unit/charte/index_fr.html
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O Diálogo sobre a

Europa

Com a iniciativa do «Diálogo sobre a Europa», a Comissão Europeia
contribui para incentivar e estimular o debate público sobre o futuro da União
Europeia.
Para mais informações acerca do «Diálogo sobre a Europa» e para
participar no debate, consultar:
http://europa.eu.int/dialogue
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Participe activamente no

Diálogo sobre a Europa
(debates públicos, fórum na Internet, etc.), para dar a sua opinião ou
debater questões como:

• Qual é para si o futuro da Europa?
• Qual deverá ser a evolução da União Europeia
nos próximos anos?
• Como é que a União Europeia se pode tornar
mais democrática?
• Qual será o efeito do alargamento
para a União Europeia?
• Como implicar mais os cidadãos
na construção europeia?
• Em que domínios é que a Europa se deve afirmar?
De que se deve ocupar?
• Como é que a Europa influencia o seu dia-a-dia?
• Que papel deverá o seu país desempenhar
na União Europeia?
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