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COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 
O Secretário-Geral  

Bruxelas, 18 de Janeiro de 2001  
SEC (2001) 99  

NOTA À ATENÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO  

Síntese do Tratado de Nice  

A Conferência Intergovernamental (CIG) concluiu os seus trabalhos em 11 de Dezembro de 
2000 em Nice por um acordo sobre as questões institucionais que não haviam sido resolvidas 
em Amesterdão e que reclamam solução antes do alargamento, bem como sobre uma série de 
outros pontos sem relação directa com o alargamento.  

Este acordo (o documento SN 533/1/00 REV1)1 está agora a ser sujeito a uma ultimação 
jurídico-linguística; o Tratado estará pronto para ser assinado em Nice durante o mês de 
Fevereiro. Então, terá início o processo de ratificação do Tratado de Nice, que geralmente se 
considera poderá durar dezoito meses. Em qualquer caso, a União deverá, em conformidade 
com as conclusões dos Conselhos Europeus de Helsínquia e Nice, estar em condições de 
acolher, a partir do fim do 2002, os Estados que reúnam as condições de adesão.  

O objecto da presente nota consiste em apresentar uma síntese do Tratado de Nice. Em anexo 
figura uma lista de disposições que passam a ser deliberadas por maioria qualificada.  

I AS INSTITUIÇÕES  

A. Evolução das instituições durante o processo de alargamento 

A título prévio, importa observar que, ignorando-se as datas e a ordem pela qual os Estados 
candidatos irão aderir à União, a nova distribuição dos lugares no Parlamento Europeu, a nova 
composição da Comissão e a nova definição da maioria qualificada no Conselho são 
determinadas pelo Tratado de Nice para uma União constituída por 15 Estados-Membros. O 
Tratado limita-se a fixar os princípios e métodos de evolução deste sistema à medida que a 
União se for alargando.  

Estes princípios e métodos são incluídos no Protocolo relativo ao Alargamento (documento 
SN 533/1, p.71) e declarações anexas, em especial a declaração relativa ao alargamento 
(documento SN 533/1, p.78) que fixa a «posição comum» assumida pelos actuais 
Estados-Membros nas negociações de adesão com os países candidatos. Assim, o número de 
lugares dos novos Estados-Membros no Parlamento Europeu, o número de votos que lhes será 
atribuído no Conselho e, sobretudo, o limiar da maioria qualificada aplicável no futuro, 
deverão ser determinados juridicamente nos tratados de adesão. 

                                                 
1 O documento está disponível no sítio da CIG: http://europa.eu.int/igc2000/ 



 

    

Este Protocolo relativo ao Alargamento e as declarações conexas apenas consideram os (doze) 
Estados candidatos com os quais foram efectivamente encetadas negociações de adesão.  

As alterações introduzidas pelo Tratado de Nice à composição da Comissão e à ponderação 
dos votos apenas são aplicáveis a partir de 2005 e a nova composição do Parlamento 
Europeu será aplicada a partir das eleições de 2004. Por conseguinte, para os países 
candidatos que aderirem antes destas datas, os tratados de adesão deverão fixar igualmente o 
número de deputados europeus, de Comissários, de votos no Conselho que lhes serão 
atribuídos, bem como o limiar da maioria qualificada, até à entrada em vigor do novo quadro 
normativo. Estas disposições temporárias deverão ser determinadas de acordo com os 
princípios que têm prevalecido até agora nas negociações de adesão, nomeadamente a 
transposição do actual sistema, observando a igualdade de tratamento com os 
Estados-Membros de dimensão comparável.  

B. Parlamento Europeu 

– Composição 

A CIG procedeu a uma nova repartição dos lugares no Parlamento Europeu na perspectiva 
de uma União de 27 membros (cf. quadro do documento SN 533/1, p.78), aplicável a partir 
das próximas eleições europeias, em 2004. O número máximo de deputados europeus 
(actualmente fixado em 700) eleva-se a 732.  

O número de lugares atribuídos aos actuais Estados-Membros foi reduzido em 91 assentos 
(dos actuais 626 para 535 lugares). Apenas a Alemanha e o Luxemburgo conservam o mesmo 
número de deputados. Importa notar, contudo, que esta redução apenas será integralmente 
aplicável para a assembleia eleita em 2009.  

Com efeito, uma vez que, em 2004, a União ainda não integrará certamente 27 
Estados-Membros, foi decidido, para as eleições europeias de 2004, um aumento pro rata do 
número de deputados a eleger (nos actuais Estados-Membros e nos novos Estados-Membros, 
com os quais tenham sido assinados tratados de adesão até 1 Janeiro de 2004) para atingir o 
total de 732 (sem, no entanto, que o número de deputados a eleger em cada Estado-Membro 
possa ser superior ao número actual).  

Como é provável que novos Estados-Membros ingressem na União durante a legislatura 
2004-2009 - e que, por conseguinte, sejam eleitos nesses países mais deputados europeus - 
está previsto que o número máximo de 732 lugares do Parlamento Europeu possa ser 
temporariamente excedido para acolher os deputados dos Estados que tenham assinado 
tratados de adesão após as eleições europeias de 2004.  

– Outras alterações 

O artigo 191º do Tratado CE foi completado por uma base jurídica que permite a adopção, no 
quadro do procedimento de co-decisão, de um estatuto dos partidos políticos a nível 
europeu e, nomeadamente, de regras relativas ao seu financiamento.  

O estatuto dos deputados do Parlamento Europeu será aprovado pelo Conselho, deliberando 
por maioria qualificada, com excepção das disposições relativas ao regime fiscal (artigo 190º 
do Tratado CE)  



 

    

Doravante, o Parlamento Europeu disporá, como o Conselho, a Comissão e os 
Estados-Membros, da possibilidade de interpor recursos de anulação contra actos das 
instituições sem ter de demonstrar um interesse específico (artigo 230º do Tratado CE) e de 
obter um parecer prévio do Tribunal de Justiça sobre a compatibilidade de um acordo 
internacional com as disposições do Tratado (nº 6 do artigo 300º do Tratado CE).  

Como se especificará adiante, as competências do Parlamento Europeu foram alargadas pela 
extensão do âmbito da co-decisão (cf. infra ponto II.A) e pelo parecer conforme que será 
exigido para instaurar uma cooperação reforçada num domínio regido pela co-decisão (cf. 
infra ponto II.B). O Parlamento Europeu será igualmente chamado a pronunciar-se sempre 
que o Conselho tencione declarar a existência de um risco manifesto de violação grave dos 
direitos fundamentais (cf. infra ponto III.A).  

C. Conselho 

– Definição da maioria qualificada 

A partir de 1 Janeiro de 2005, o sistema de decisão por maioria qualificada será alterado. 
Doravante, a maioria qualificada será atingida quando se verificarem duas condições:  

– a decisão colhe, pelo menos, um determinado número de votos (o limiar da maioria 
qualificada) e  

– a decisão colhe o voto favorável da maioria dos Estados-Membros.  

O número de votos atribuído a cada Estado-Membro sofreu alterações (cf. quadro do 
documento SN 533/1, p.79). Embora o número de votos tenha sido aumentado para todos os 
Estados-Membros, o aumento é mais significativo para os Estados-Membros mais populosos. 
Os cinco Estados-Membros mais populosos disporão, numa União de 15 membros, de 60% 
dos votos (contra os actuais 55%).  

O limiar da maioria qualificada esteve no centro dos debates durante as últimas horas da 
CIG. O compromisso final é complexo2. Em qualquer caso, o limiar da maioria qualificada 
será fixado nos tratados de adesão subsequentes, com base nos princípios determinados pelo 
Tratado de Nice (designadamente, pela declaração respeitante ao limiar da maioria 
qualificada, cf. documento SN 533/1, p.82)  

Acresce que o Tratado prevê a possibilidade de um membro do Conselho solicitar que se 
verifique se a maioria qualificada representa, pelo menos, 62% da população total da 
União. Caso se conclua que esta condição não foi preenchida, a decisão não é adoptada. No 
entanto, esta condição apenas se aplica se a verificação for solicitada.  

                                                 
2 Para a União de 15 Estados-Membros, o limiar foi fixado (de forma provavelmente teórica, dado que a 

União, quando entrar em vigor a nova ponderação, em 2005, deverá contar com mais de 15 
Estados-Membros) em 169 votos num total de 237 (ou seja, um limiar de 71,31%, ligeiramente superior 
à actual percentagem de 71,26%). Seguidamente, o limiar evoluirá em função do ritmo das adesões a 
partir de uma percentagem inferior à actual percentagem (71,26%) até um máximo de 73,4%. Na União 
de 27 Estados-Membros, o limiar da maioria qualificada atingirá 73,91% dos votos. 



 

    

D. Comissão  

– Composição 

A CIG decidiu diferir a limitação do número de membros da Comissão.  

A partir do colégio que entrará em funções no início do ano 2005, a Comissão contará com 
um cidadão de cada Estado-Membro. Por conseguinte, a partir daquela data, os 
Estados-Membros mais populosos perdem a possibilidade de proporem um segundo 
Comissário, qualquer que seja nesse momento o número de Estados-Membros da União.  

A partir da primeira Comissão a ser nomeada quando a União contar 27 Estados-Membros, 
o número de Comissários será inferior ao número de Estados-Membros. Os membros serão 
escolhidos com base numa rotação paritária.  

Em termos concretos, após a assinatura do tratado de adesão do vigésimo-sétimo 
Estado-Membro, o Conselho, deliberando por unanimidade, aprovará :  

– o número de membros da Comissão;  

– as modalidades da rotação paritária, tendo em conta que todos os Estados-Membros serão 
tratados num rigoroso pé de igualdade e que cada colégio deverá reflectir satisfatoriamente 
o leque demográfico e geográfico do conjunto dos Estados-Membros.  

– Nomeação 

A CIG decidiu alterar o procedimento de nomeação da Comissão (artigo 214º do Tratado CE).  

Doravante, a designação do Presidente incumbe ao Conselho Europeu, deliberando por 
maioria qualificada. Esta designação é aprovada pelo Parlamento Europeu.  

Seguidamente, o Conselho, deliberando por maioria qualificada e de comum acordo com 
o presidente designado, adopta a lista das outras personalidades que tenciona nomear 
membros da Comissão, estabelecida em conformidade com as propostas apresentadas por 
cada Estado-Membro. Esta última fórmula visa unicamente evitar que o Conselho designe 
como membro da Comissão uma personalidade que não teria sido proposta pelo governo do 
Estado-Membro da respectiva nacionalidade. Não obsta à prática de o presidente designado, 
antes de manifestar o seu acordo sobre a lista, estabelecer contactos políticos com cada 
governo, de modo a que o novo colégio seja composto de maneira harmoniosa e equilibrada.  

Por último, o presidente e os membros da Comissão são nomeados pelo Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, após a aprovação do colégio pelo Parlamento 
Europeu. 

– Reforço dos poderes do Presidente 

A nova redacção do artigo 217º do Tratado CE reforça os poderes do presidente: este decide 
da organização interna da Comissão; atribui as responsabilidades aos membros da 
Comissão e pode alterar a sua distribuição no decurso do mandato; nomeia, após aprovação 
do colégio, os vice-presidentes, cujo número já não é fixado pelo Tratado; qualquer membro 
da Comissão deverá apresentar a sua demissão se o presidente, após a aprovação do colégio, 
a tal o instar.  



 

    

E. Sistema jurisdicional da União 

A CIG procedeu a importantes reformas do sistema jurisdicional da União.  

Doravante, as disposições essenciais relativas ao Tribunal de Primeira Instância, 
nomeadamente as suas competências, são previstas pelo Tratado. Além disso, o Tratado 
estabelece a possibilidade de criar secções jurisdicionais encarregadas de apreciar em 
primeira instância determinadas acções em domínios específicos.  

O Tratado introduziu maior flexibilidade para adaptar o sistema jurisdicional no futuro, 
regulando diversas questões através do Estatuto do Tribunal, que, doravante, poderá ser 
alterado pelo Conselho, deliberando por unanimidade, a pedido do Tribunal ou a pedido da 
Comissão. A aprovação dos regulamentos de processo do Tribunal de Justiça e do Tribunal de 
Primeira Instância pelo Conselho passou a fazer-se por maioria qualificada.  

– Composição 

Tal como no passado, o Tribunal de Justiça é composto de um juiz por Estado-Membro. 
Contudo, foram tomadas medidas para manter a eficácia a nível jurisdicional e a coerência da 
sua jurisprudência. A «secção especial», formada por onze juízes (entre os quais o presidente 
do Tribunal e os presidentes de secções de cinco juízes), apreciará geralmente os processos 
que actualmente são apresentados em sessão plenária. Os presidentes das secções de cinco 
juízes serão eleitos para um mandato de três anos, renovável uma vez.  

O Tribunal de Primeira Instância possui, pelo menos, um juiz por Estado-Membro (o 
número é fixado no estatuto; actualmente, prevê quinze juízes). Como no passado, o número 
de juizes no TPI (inscrito até agora na decisão que o institui) pode ser alterado. Importa notar 
que, de acordo com um pedido apresentado para esse efeito pelo Tribunal à margem da CIG, 
o COREPER manifestou o seu acordo no sentido de aumentar em seis juízes o número de 
magistrados no TPI. Resta tomar uma decisão relativamente ao sistema de rotação para as 
nomeações.  

– Repartição de competências entre Tribunal de Justiça e Tribunal de Primeira Instância 

O Tratado fixa a repartição das competências entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal 
de Primeira Instância, mas a delimitação poderá ser sujeita a ajustamentos pelo 
Estatuto. 

O Tribunal de Primeira Instância torna-se a instância jurisdicional de direito comum para o 
conjunto das acções directas (nomeadamente os recursos de anulação (artigo 230º do Tratado 
CE), acções por omissão (artigo 232º do Tratado CE), acção por responsabilidade (artigo 235º 
do Tratado CE), salvo as que sejam atribuídas a uma secção jurisdicional e aqueles que o 
Estatuto reserve ao Tribunal de Justiça.  

O Tribunal de Justiça mantém as suas competências para as outras acções (nomeadamente 
as acções por incumprimento, artigo 226º do Tratado CE), mas o Estatuto poderá confiar ao 
Tribunal de Primeira Instância outras categorias de acções para além daquelas enumeradas no 
artigo 225º do Tratado CE.  

Pretende-se deste modo reservar para o Tribunal de Justiça, como órgão jurisdicional supremo 
da União, o contencioso relativo às questões essenciais para a ordem comunitária. Para este 
efeito, a CIG solicitou ao Tribunal de Justiça e à Comissão que procedessem o mais 



 

    

rapidamente possível a um exame de conjunto da repartição das competências, de modo a que 
pudessem ser analisadas propostas adequadas a partir da entrada em vigor do Tratado de Nice.  

O Tribunal de Justiça, instituição que garante a aplicação uniforme do direito comunitário 
na União, conserva, em princípio, competência para conhecer das questões prejudiciais; no 
entanto, em virtude do artigo 225º do Tratado CE, o estatuto poderá confiar ao Tribunal de 
Primeira Instância a competência prejudicial em determinadas matérias específicas.  

– As secções jurisdicionais 

O Conselho poderá criar secções jurisdicionais encarregadas de apreciar em primeira instância 
determinadas categorias de acções incidentes sobre matérias específicas (por exemplo, no 
domínio da propriedade intelectual). Por meio de uma declaração, a CIG solicitou a 
preparação de um projecto de decisão para criar a referida secção jurisdicional, com vista a 
deliberar sobre os litígios entre a Comunidade e os seus agentes (artigo 236º do Tratado 
CE).  

Contra uma decisão das secções jurisdicionais, poderá ser interposto um recurso "de 
anulação" (cassation) para o Tribunal de Primeira Instância.  

– Patente comunitária 

Por último, o novo artigo 229º-A do Tratado CE permitirá ao Conselho, deliberando por 
unanimidade, atribuir ao Tribunal de Justiça a competência de deliberar sobre litígios ligados 
a títulos comunitários de propriedade industrial. Esta disposição visa essencialmente os 
contenciosos entre particulares nos quais esteja implicada a futura patente comunitária. Esta 
decisão do Conselho apenas entrará em vigor após a sua adopção pelos Estados-Membros (ou 
seja, após uma ratificação).  

F. Tribunal de Contas 

O Tratado prevê explicitamente que, doravante, o Tribunal de Contas seja composto por um 
cidadão de cada Estado-Membro. O Tribunal de Contas poderá criar secções encarregadas 
de adoptar determinadas categorias de relatórios ou de pareceres.  

G. Banco Central Europeu e Banco Europeu de Investimento 

O Tratado de Nice não altera a composição do Conselho de Governadores do BCE 
(composto pelos membros da Comissão Executiva e pelos governadores dos bancos centrais 
nacionais), mas cria a possibilidade de alterar as regras de decisão (as decisões são 
actualmente adoptadas, geralmente, por maioria simples dos membros, que dispõem de um 
voto cada um - artigo 10º do estatuto do BCE). Esta alteração requer uma decisão unânime do 
Conselho Europeu, ratificada seguidamente pelos Estados-Membros. A CIG declarou que 
espera que o Conselho de Governadores apresente quanto antes uma recomendação relativa à 
alteração das regras de voto.  

Para o BEI, o Tratado de Nice prevê a possibilidade de alterar a composição do Conselho 
de Administração e as regras de decisão por uma decisão do Conselho, deliberando por 
unanimidade.  

H. Comité Económico e Social e Comité das Regiões  



 

    

A CIG não alterou o número e a distribuição por Estado-Membro dos lugares no CES e 
no CR. Doravante, o Tratado prevê que o número de membros destes Comités não possa 
exceder os 350 (artigos 258º e 263º do Tratado CE), mas este limite não é atingido com os 
lugares previstos para os novos Estados-Membros (cf. quadro do documento SN 533/1, pp.80-
81).  

A qualificação dos membros do CES foi alterada: este é constituído por «representantes das 
diferentes componentes de carácter económico e social da sociedade civil organizada» (artigo 
257º do Tratado CE). Para o CR, a partir de agora, o Tratado prevê explicitamente que os 
membros devem ser quer titulares de um mandato eleitoral numa autarquia local ou regional, 
quer politicamente responsáveis perante uma assembleia eleita.  



 

    

II O PROCESSO DE DECISÃO 

A. Extensão do voto por maioria qualificada 

O Tratado de Nice alarga até certo ponto o âmbito do processo de decisão por maioria 
qualificada. Encontra-se em anexo a lista das 27 disposições que passam, integral ou 
parcialmente, da votação por unanimidade à votação por maioria qualificada.  

As disposições mais importantes que passam a ser aprovadas por maioria qualificada a partir 
da entrada em vigor do Tratado de Nice são:  

– as medidas destinadas a facilitar a livre circulação dos cidadãos da União (artigo 18º do 
Tratado CE);  

– a cooperação judiciária civil (artigo 65º do Tratado CE);  

– a conclusão de acordos internacionais no domínio do comércio dos serviços e dos 
aspectos comerciais da propriedade intelectual (artigo 133º do Tratado CE), com 
excepções (ver adiante);  

– a política industrial (artigo157º do Tratado CE);  

– a cooperação económica, financeira e técnica com os países terceiros (artigo 181º-A do 
Tratado CE, uma nova disposição para adoptar medidas até aqui baseadas no artigo 388º 
do Tratado CE);  

– a aprovação do estatuto dos deputados europeus (artigo 190º do Tratado CE), excepto no 
que se refere ao regime fiscal;  

– o estatuto dos partidos políticos a nível europeu (artigo 191º do Tratado CE, nova 
disposição);  

– a aprovação dos regulamentos de processo do Tribunal de Justiça e do Tribunal de 
Primeira Instância (artigos223º e 224º do Tratado CE).  

Importa notar que as nomeações dos membros de determinadas instituições ou determinados 
órgãos passarão a fazer-se por maioria qualificada (membros da Comissão, do Tribunal de 
Contas, do Comité Económico e Social e do Comité das Regiões; o Alto 
Representante/Secretário-Geral e o Secretário-Geral adjunto do Conselho; os Enviados 
Especiais PESC).  

No caso dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão (artigo 161º do Tratado CE), bem 
como da adopção dos regulamentos financeiros (artigo 279º do Tratado CE), a passagem 
para a deliberação por maioria qualificada foi adiada para 2007.  

Por último, para as disposições do título IV do Tratado CE (vistos, asilo, imigração e outras 
políticas relativas à livre circulação de pessoas), a CIG acordou uma transição para a 
maioria qualificada parcial e diferida, por meio de diferentes instrumentos (alteração do 
artigo 67º do Tratado CE, protocolo ou declaração política) e em diferentes condições (quer a 
partir de 1 Maio de 2004, quer após a adopção de legislação comunitária que defina as normas 
comuns e os princípios essenciais, cf. anexo, pontos 23 e 24).  



 

    

Daqui decorre que, para os cinco domínios que a Comissão tinha identificado como cruciais, 
o balanço é modesto:  

– fiscalidade (artigos 93º, 94º e 175º do Tratado CE): manutenção da unanimidade para 
todas as medidas;  

– política social (artigos 42º e 137º do Tratado CE): manutenção do statu quo. No entanto, o 
Conselho pode decidir, por unanimidade, a aplicação do procedimento de co-decisão 
àqueles domínios da política social sujeitos ainda a votação por unanimidade. Contudo, 
esta «ponte» não poderá ser utilizada para a segurança social;  

– política de coesão (artigo 161º do Tratado CE): a passagem para a maioria qualificada está 
decidida, mas apenas será aplicável após a adopção das perspectivas financeiras 
plurianuais, aplicáveis a partir de 1 Janeiro de 2007;  

– política de asilo e de imigração (artigos 62º e 63º do Tratado CE): a aplicação da maioria 
qualificada foi adiada (para 2004) e não incidirá sobre elementos essenciais destas 
políticas, como a "repartição equilibrada do esforço" (nº 2, alínea b), do artigo 63º) ou as 
condições de entrada e de residência dos nacionais de países terceiros (nº 3, alínea a), do 
artigo 63º).  

– política comercial comum (artigo 133º do Tratado CE): passa a incluir a negociação e a 
conclusão de acordos internacionais no domínio do comércio dos serviços e dos aspectos 
comerciais da propriedade intelectual. Estes acordos são concluídos por maioria 
qualificada, excepto quando o acordo inclui disposições que impõem uma votação por 
unanimidade para a adopção de normas internas ou quando o acordo incide sobre um 
domínio no qual a Comunidade não exerceu ainda as suas competências. Além disso, os 
acordos relativos à harmonização de serviços culturais e audiovisuais, de serviços de 
educação, de serviços sociais e de saúde humana continuam a ser de competência 
partilhada entre a Comunidade e os Estados-Membros.  

O Tratado de Nice alargou o âmbito da co-decisão. Este procedimento será aplicável a sete 
disposições que passam da unanimidade à maioria qualificada (artigos 13º, 62º, 63º, 65º, 157º, 
159º e 191º do Tratado CE; para o artigo 161º do Tratado CE, o Tratado prevê o parecer 
conforme). Assim, a maior parte das medidas de natureza legislativa que, após o Tratado de 
Nice, requerem uma decisão do Conselho, deliberando por maioria qualificada, serão 
abrangidas pelo procedimento de co-decisão. Em contrapartida, a CIG não alargou o 
procedimento de co-decisão às medidas de natureza legislativa actualmente já votadas por 
maioria qualificada (como na política agrícola ou na política comercial).  

B. Cooperações reforçadas 

A CIG procedeu a uma reformulação completa das disposições relativas às cooperações 
reforçadas, nomeadamente condensando numa disposição as dez condições necessárias para 
instituir uma cooperação reforçada («cláusula A», documento SN 533/1, p.12). Embora as 
características essenciais deste instrumento tenham sido em grande medida mantidas 
(como os princípios segundo os quais uma cooperação reforçada apenas pode ser iniciada em 
último recurso e deve ser aberta a todos os Estados-Membros), foram introduzidas alterações 
significativas.  

O número mínimo de Estados-Membros para instituir uma cooperação reforçada passa a ser 
de oito, enquanto, actualmente, o Tratado prevê a necessidade de uma maioria de 



 

    

Estados-Membros. Assim, o número mínimo de Estados necessário para instituir uma 
cooperação reforçada passará, com os alargamentos sucessivos, a um terço dos membros da 
União (tal como havia sido proposto pela Comissão) e até menos.  

No Tratado que institui a Comunidade Europeia (primeiro pilar), a possibilidade de 
oposição ao estabelecimento de uma cooperação reforçada (o «veto») foi suprimida, tendo 
sido substituída pela possibilidade de qualquer Estado-Membro levar o assunto ao Conselho 
Europeu. Contudo, nestas circunstâncias, o Conselho pode deliberar por maioria qualificada 
sobre qualquer projecto de cooperação reforçada. Além disso, quando a cooperação reforçada 
incide sobre um domínio abrangido pelo procedimento de co-decisão, é necessário o parecer 
conforme do Parlamento Europeu.  

O Tratado de Nice introduziu a possibilidade de instituir cooperações reforçadas no domínio 
da política externa e de segurança comum (segundo pilar), para a aplicação de uma acção 
comum ou de uma posição comum. Estas cooperações reforçadas não podem centrar-se em 
questões com implicações militares ou no domínio da defesa. A autorização para instituir uma 
cooperação reforçada é concedida pelo Conselho, após parecer da Comissão, nomeadamente 
sobre a coerência desta cooperação reforçada com as políticas da União. O Conselho decide 
por maioria qualificada, mas cada Estado-Membro pode solicitar que o Conselho Europeu 
tome uma decisão por unanimidade ("travão de emergência/emergency brake").  

Para a cooperação policial e judiciária em matéria penal (terceiro pilar), a possibilidade do 
«veto» foi suprimida, a exemplo do que está previsto para as cooperações reforçadas no 
primeiro pilar.  



 

    

III OUTRAS ALTERAÇÕES  

O Tratado de Nice introduz outras alterações aos tratados. Seguem-se as mais significativas:  

A. Direitos fundamentais 

Nos termos do artigo 7º do Tratado da União Europeia, o Conselho Europeu pode verificar 
a existência de uma violação grave e persistente dos direitos fundamentais, após o que poderá 
suspender alguns dos direitos desse Estado. O Tratado de Nice completou este procedimento 
com um dispositivo preventivo. Sob proposta de um terço dos Estados-Membros, do 
Parlamento Europeu ou da Comissão, o Conselho, deliberando por maioria de quatro quintos 
dos seus membros, e após parecer conforme do Parlamento, pode constatar a existência de 
um risco manifesto de violação grave dos direitos fundamentais por parte de um 
Estado-Membro e dirigir-lhe recomendações apropriadas. O Tribunal de Justiça será 
competente (artigo 46º do Tratado da União Europeia) unicamente para os litígios relativos às 
prescrições de procedimento do artigo 7º, e não para apreciar da necessidade ou da adequação 
das decisões tomadas com base nesta disposição.  

B. Segurança e Defesa 

O Conselho Europeu de Nice adoptou o relatório da Presidência sobre a política europeia de 
segurança e de defesa, que prevê nomeadamente o desenvolvimento das capacidades 
militares da União, a criação de estruturas políticas e militares permanentes e a incorporação 
na União das funções de gestão de crise da UEO.  

Sem que isto constitua um pré-requisito para tornar a política de segurança e de defesa 
rapidamente operacional com base nas actuais disposições do tratado, o Tratado de Nice altera 
o artigo 17º do Tratado da União Europeia, suprimindo as disposições que definem a relação 
entre a União e a UEO.  

Além disso, o próprio Comité Político e de Segurança («COPS», nova designação do Comité 
Político constante do Tratado) poderá ser autorizado pelo Conselho, para fins de uma 
operação de gestão de crise e enquanto esta dure, a tomar as decisões adequadas no âmbito 
do segundo pilar para assegurar o controlo político e a direcção estratégica das 
operações de gestão de crises.  

C. Cooperação judiciária em matéria penal 

A CIG não aditou ao Tratado, tal como a Comissão havia proposto, uma disposição que teria 
permitido criar o cargo de procurador europeu para a protecção dos interesses financeiros da 
Comunidade. Em contrapartida, o Tratado de Nice completa o artigo 31º do Tratado da União 
Europeia com a menção e a descrição das tarefas de «Eurojust», unidade de magistrados 
destacados que terá por missão, no âmbito da cooperação judiciária em matéria penal, 
contribuir para uma coordenação eficaz das autoridades nacionais responsáveis pelos 
processos criminais.  

D. Acordos interinstitucionais  

A CIG adoptou uma declaração anexa ao Tratado de Nice sobre os acordos 
interinstitucionais. Esta recorda que as relações entre as instituições comunitárias se regem 
pelo dever de cooperar lealmente e que, quando se verifique a necessidade de facilitar a 



 

    

aplicação do disposto no Tratado, o Parlamento, o Conselho e a Comissão podem celebrar 
acordos interinstitucionais. Estes acordos não podem alterar nem completar as disposições 
do Tratado e só podem ser celebrados com o assentimento daquelas três instituições. 

E. Comité da Protecção Social 

O Tratado de Nice, por meio de um novo artigo 144º do Tratado CE, consagrou no Tratado o 
Comité da Protecção Social que tinha sido criado pelo Conselho, em aplicação das conclusões 
do Conselho Europeu de Lisboa.  

F. Denominação do Jornal Oficial 

O nome do Jornal Oficial das Comunidades Europeias é alterado para «Jornal Oficial da 
União Europeia» (artigo 254º do Tratado CE).  

G. Lugar de reunião dos Conselhos Europeu 

A CIG adoptou uma declaração anexa ao Tratado de Nice, segundo a qual, «a partir de 
2002, realizar-se-á em Bruxelas uma reunião do Conselho Europeu por presidência. 
Quando a União incluir dezoito membros, realizar-se-ão em Bruxelas todas as reuniões 
do Conselho Europeu». Importa notar que esta declaração apenas visa as reuniões formais 
do Conselho Europeu, sendo as Presidências livres de organizarem as reuniões informais do 
Conselho Europeu (ou de não as organizar) no lugar que escolherem, a exemplo das reuniões 
informais do Conselho que podem ser organizadas em outros lugares que não aqueles 
previstos no protocolo sobre a sede das instituições.  

H. Consequências financeiras do termo de vigência do Tratado CECA 

O termo de vigência do Tratado CECA será atingido em 23 de Julho de 2002. Por solicitação 
do Conselho, a Comissão havia apresentado em Setembro de 2000 um projecto de decisão 
relativa à transferência dos fundos da CECA para a Comunidade Europeia, que deverão 
ser utilizados na investigação nos sectores do carvão e do aço. Por razões de segurança 
jurídica, optou-se por resolver a situação através de um protocolo anexo ao Tratado de Nice. 

IV DECLARAÇÃO RELATIVA AO FUTURO DA UNIÃO  

A Conferência Intergovernamental adoptou uma declaração relativa ao futuro da União, na 
qual apelou à abertura de um debate, ao mesmo tempo mais amplo e mais aprofundado 
sobre o futuro da União Europeia.  

Em 2001, as Presidências sueca e belga, em cooperação com a Comissão, fomentarão um 
amplo debate que associe todas as partes interessadas. Os Estados candidatos serão associados 
a este processo. Na sequência de um relatório para o Conselho Europeu de Göteborg, o 
Conselho Europeu de Laeken (Dezembro de 2001) adoptará uma declaração que incluirá 
as iniciativas adequadas para dar seguimento a este processo.  

A sua condução deverá abordar, designadamente, quatro questões (delimitação das 
competências entre a União e os Estados-Membros; estatuto da Carta dos Direitos 
Fundamentais; simplificação dos Tratados; papel dos Parlamentos nacionais na arquitectura 
europeia).  



 

    

A CIG acordou em que, uma vez realizado este trabalho preparatório, em 2004, será 
convocada uma nova Conferência Intergovernamental para tratar aqueles aspectos, sem 
que constitua qualquer tipo de obstáculo ou de condição prévia ao processo de alargamento.  

DAVID O' SULLIVAN  

Cópias :  
Chefes de Gabinete  
Directores-Gerais e Chefes de Serviço 
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ANEXO  

Lista das disposições que passam a prever a maioria qualificada  

1. Maioria qualificada a partir da entrada em vigor do Tratado de Nice 

1 nº 1 do artigo 23º do Tratado UE: nomeação dos representantes especiais  

2 nº 2 e nº 3 do artigo 24º do Tratado UE: acordo internacional que dá execução a uma 
acção comum ou uma posição comum (mas com cláusula de recurso para o Conselho 
Europeu)  

3 artigo 13º do Tratado CE: luta contra as discriminações (apenas para as medidas de 
incentivo) (co-decisão)  

4 artigo 18º do Tratado CE: facilitação da livre circulação dos cidadãos da UE (mas 
limitação do âmbito de aplicação) (já abrangido pela co-decisão desde o tratado de 
Amesterdão)  

5 artigo 65º do Tratado CE: cooperação judiciária civil (excepto aspectos referentes ao 
direito da família) (co-decisão)  

6 artigo 100º do Tratado CE: ajuda financeira em caso de dificuldades graves  

7 nº 4 do artigo 111º do Tratado CE: representação da Comunidade Europeia a nível 
internacional no domínio da UEM  

8 nº 4 do artigo 123º do Tratado CE: medidas necessárias à introdução do Euro  

9 artigo 133º do Tratado CE: para a negociação e a celebração de acordos internacionais 
no domínio de serviços e dos aspectos comerciais da propriedade intelectual (com excepções)  

10 nº 3 do artigo 157º do Tratado CE: medidas específicas de apoio no domínio industrial 
(co-decisão)  

11 nº 3 artigo 159º do Tratado CE: acções específicas não inseridas no âmbito dos fundos 
estruturais (co-decisão)  

12 novo artigo 181º-A do Tratado CE: cooperação económica, financeira e técnica com 
os países terceiros (consulta)  

13 artigo 190º do Tratado CE: estatuto dos deputados europeus (excepto aspectos fiscais) 
(aprovação da decisão do Parlamento)  

14 artigo 191º do Tratado CE: estatuto e regras financeiras dos partidos políticos a nível 
europeu (co-decisão)  

15 artigo 207º do Tratado CE: nomeação do AR/SG e SG adjunto do Conselho  

16 artigo 214º do Tratado CE: nomeação do Presidente e dos membros da Comissão  
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17 artigo 223º do Tratado CE: aprovação do regulamento de processo do Tribunal de 
Justiça  

18 artigo 224º do Tratado CE: aprovação do regulamento de processo do Tribunal de 
Primeira Instância 

19 artigo 247º do Tratado CE: nomeação dos membros do Tribunal de Contas  

20 artigo 248º do Tratado CE: aprovação do regulamento interno do Tribunal de Contas  

21 artigo 259º do Tratado CE: nomeação dos membros do Comité Económico e Social  

22 artigo 263º do Tratado CE: nomeação dos membros do Comité das Regiões  

2. Maioria qualificada diferida: 

23 nº 2, alínea a), do artigo 62º do Tratado CE: (controlos nas fronteiras externas): após 
acordo sobre o âmbito de aplicação destas medidas (declaração da Conferência) (co-decisão) 

nº 3 do artigo 62º do Tratado CE: (circulação dos nacionais dos Estados terceiros sujeitos à 
apresentação de visto): em 2004 (declaração da Conferência) (co-decisão)  

24 nº 1 do artigo 63º do Tratado CE: (política de asilo): após adopção de um quadro 
comunitário (co-decisão) 

nº 2 do artigo 63º do Tratado CE: (pessoas sob protecção temporária): após adopção de um 
quadro comunitário (co-decisão) 

nº 3, alínea b), do artigo 63º do Tratado CE: (imigração clandestina): em 2004 (declaração da 
Conferência) (co-decisão)  

25 artigo 66º do Tratado CE: (cooperação administrativa nos domínios abrangidos pelo 
título IV): em 2004 (protocolo) (consulta)  

26 artigo 161º do Tratado CE (coesão): a partir de 2007 (parecer conforme) 

27 nº 1 do artigo 279º do Tratado CE: (regulamentação financeira e determinação das 
regras relativas à responsabilidade dos auditores financeiros, gestores orçamentais e 
tesoureiros): a partir de 2007 (consulta) 


