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ABREVIATURAS1

ABE Autoridade Bancária Europeia

BCE Banco Central Europeu

BEI Banco Europeu de Investimento

CAC Cláusulas de ação coletiva

CDFUE Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia

CE Comunidade Europeia

CECA Tratado que institui a Comunidade Europeia
 do Carvão e do Aço

CEF Comité Económico e Financeiro

CEEA (Euratom) Tratado que institui a Comunidade Europeia
 da Energia Atómica

CERS Conselho Europeu de Risco Sistémico

CFP Franc Pacifique (Franc CFP)

ECFIN Direção Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros

EFTA European Free Trade Association

ENEL Ente Nazionale per l’Energia eLettrica

EURATOM The European Atomic Energy Community

EUROJUST The European Union’s Judicial Cooperation Unit

EUROPOL European Law Enforcement Agency

EUROSISTEMA Autoridade monetária da Eurozona ou Zona Euro

FEEF Fundo Europeu de Estabilidade Financeira

FMI Fundo Monetário Internacional

1. Inserem-se as siglas e as abreviaturas mais frequentemente utilizadas ao longo do texto, 
optando-se por estabelecer as devidas correspondências na língua original.
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I&D Investigação e Desenvolvimento

IME Instituto Monetário Europeu

JO Jornal Oficial da União Europeia

MEE Mecanismo Europeu de Estabilidade

MEEF Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira

NATO North Atlantic Treaty Organization

PIB Produto Interno Bruto

PME Pequenas e Médias Empresas

PNB Produto Nacional Bruto

RNB Rendimento Nacional Bruto

SEBC Sistema Europeu de Bancos Centrais

SME Sistema Monetário Europeu

TCE Tratado que institui a Comunidade Europeia

TFUE Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia

TUE Tratado da União Europeia

UE União Europeia

UEM União Económica e Monetária



9Nota à 2.ª Edição

NOTA À 2.ª EDIÇÃO
A 1.ª edição desta compilação de textos fundamentais da União Europeia 

surgiu em 2011. A sua atualidade mantém-se, pelo que se republicam os 
Tratados da União Europeia e os seus principais protocolos e declarações, 
com vista à satisfação dos objetivos pretendidos: fornecer aos estudantes um 
texto simples, acompanhado dos documentos oficiais mais relevantes, que 
se destinam à divulgação e aprofundamento dos conteúdos programáticos 
das unidades curriculares em que se estuda o Direito em geral, e o Direito 
da União Europeia em particular.

A presente obra contém as versões consolidadas do Tratado da União 
Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (publi-
cadas no Jornal Oficial da União Europeia, C 326, de 26.10.2012, p. 1) e os 
seus Protocolos, tal como resultam das alterações introduzidas pelo Tratado 
de Lisboa, assinado em 13.12.2007, em Lisboa, e em vigor desde 01.12.2009. 
Contém igualmente as Declarações anexadas à Ata Final da Conferência 
Intergovernamental que adotou o Tratado de Lisboa.

O texto apresentado incorpora as retificações que foram entretanto ado-
tadas a partir das anteriores versões consolidadas, as alterações resultantes 
da Ata de Retificação do Tratado de Lisboa e da adesão da Croácia à União 
Europeia mediante Decisão do Conselho da União Europeia de 05.12.2011 
relativa à admissão da República da Croácia à União Europeia (publicada 
no Jornal Oficial da União Europeia, L 112, de 24.04.2012, p. 6), cujo Tra-
tado entrou em vigor no dia 01.07.2013. Além disso, integra a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia proclamada em Estrasburgo, 
em 12.12.2007, pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão 
(publicada, pela última vez, no JO C 326 de 26.10.2012, p. 391). Esse texto 
retoma, adaptando-a, a Carta proclamada em 07.12.2000 e substitui-a desde 
01.12.2009, data da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Nos termos 
do primeiro parágrafo do n.º 1 do artigo 6.º do Tratado da União Europeia, 
a Carta proclamada em 2007 tem o mesmo valor jurídico que os Tratados.

Exclui-se o quadro de correspondência de artigos entre as diferentes 
versões dos Tratados em que se funda a União, por se considerar já sufi-
cientemente estabilizado o seu grau de conhecimento, bem como o Tratado 
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que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica (a sua versão 
consolidada está publicada no Jornal Oficial da União Europeia, C 327, de 
26.10.2012, p. 1), que continua em vigor, mas que reveste escassa impor-
tância prática, e os dois anexos aos Tratados da União, por idênticas razões.

Insere-se um índice sistemático, cuja consulta mais facilmente permite 
encontrar o objeto de estudo pretendido, particularmente relevante não só 
para quem está a iniciar-se nestas novas matérias como para quem já as 
domina em profundidade.

Esta publicação destina-se aos alunos dos três ciclos de estudos em que 
os temas interagem transversalmente nas múltiplas unidades curricula-
res, embora seja, ao mesmo tempo, suscetível de permitir acolhimento em 
qualquer uma das áreas de conhecimento ou de atividade profissional em 
que se impõe o acompanhamento dos muitos e vastos domínios que hoje 
integram a União.
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PREÂMBULO

SUA MAJESTADE O REI DOS BELGAS, SUA MAJESTADE A RAI-
NHA DA DINAMARCA, O PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERAL DA 
ALEMANHA, O PRESIDENTE DA IRLANDA, O PRESIDENTE DA REPÚ-
BLICA HELÉNICA, SUA MAJESTADE O REI DE ESPANHA, O PRESI-
DENTE DA REPÚBLICA FRANCESA, O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
ITALIANA, SUA ALTEZA REAL O GRÃO-DUQUE DO LUXEMBURGO, 
SUA MAJESTADE A RAINHA DOS PAÍSES BAIXOS, O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA PORTUGUESA, SUA MAJESTADE A RAINHA DO REINO 
UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E DA IRLANDA DO NORTE1,

RESOLVIDOS a assinalar uma nova fase no processo de integração 
europeia iniciado com a instituição das Comunidades Europeias,

INSPIRANDO-SE no património cultural, religioso e humanista da Eu-
ropa, de que emanaram os valores universais que são os direitos invioláveis 
e inalienáveis da pessoa humana, bem como a liberdade, a democracia, a 
igualdade e o Estado de direito,

RECORDANDO a importância histórica do fim da divisão do continente 
europeu e a necessidade da criação de bases sólidas para a construção da 
futura Europa,

CONFIRMANDO o seu apego aos princípios da liberdade, da democra-
cia, do respeito pelos direitos do Homem e liberdades fundamentais e do 
Estado de direito,

CONFIRMANDO o seu apego aos direitos sociais fundamentais, tal como 
definidos na Carta Social Europeia, assinada em Turim, em 18 de outubro 
de 1961, e na Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos 
Trabalhadores, de 1989,

1. A República da Áustria, a República da Finlândia e o Reino da Suécia (1995), a República 
Checa, a República de Chipre, a República Eslovaca, a República da Eslovénia, a República da 
Estónia, a República da Hungria, a República da Letónia, a República da Lituânia, a República 
de Malta e a República da Polónia (2004), a República da Bulgária e a Roménia (2007), além da 
Croácia (2013) tornaram-se posteriormente membros da União Europeia.
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DESEJANDO aprofundar a solidariedade entre os seus povos, respei-
tando a sua história, cultura e tradições,

DESEJANDO reforçar o caráter democrático e a eficácia do funciona-
mento das Instituições, a fim de lhes permitir melhor desempenhar, num 
quadro institucional único, as tarefas que lhes estão confiadas,

RESOLVIDOS a conseguir o reforço e a convergência das suas economias 
e a instituir uma União Económica e Monetária, incluindo, nos termos das 
disposições do presente Tratado e do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, uma moeda única e estável,

DETERMINADOS a promover o progresso económico e social dos seus 
povos, tomando em consideração o princípio do desenvolvimento sustentável 
e no contexto da realização do mercado interno e do reforço da coesão e da 
proteção do ambiente, e a aplicar políticas que garantam que os progressos 
na integração económica sejam acompanhados de progressos paralelos 
noutras áreas,

RESOLVIDOS a instituir uma cidadania comum aos nacionais dos seus 
países,

RESOLVIDOS a executar uma política externa e de segurança que inclua 
a definição gradual de uma política de defesa comum que poderá conduzir a 
uma defesa comum, de acordo com as disposições do artigo 42.º, fortalecendo 
assim a identidade europeia e a sua independência, em ordem a promover 
a paz, a segurança e o progresso na Europa e no mundo,

RESOLVIDOS a facilitar a livre circulação de pessoas, sem deixar de 
garantir a segurança dos seus povos, através da criação de um espaço de 
liberdade, de segurança e de justiça, nos termos das disposições do presente 
Tratado e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

RESOLVIDOS a continuar o processo de criação de uma união cada vez 
mais estreita entre os povos da Europa, em que as decisões sejam tomadas 
ao nível mais próximo possível dos cidadãos, de acordo com o princípio da 
subsidiariedade,

NA PERSPETIVA das etapas ulteriores a transpor para fazer progredir 
a integração europeia,

DECIDIRAM instituir uma União Europeia e, para o efeito, designaram 
como plenipotenciários2:

OS QUAIS, depois de terem trocado os seus plenos poderes reconhecidos 
em boa e devida forma, acordaram nas disposições seguintes:

2. Lista dos plenipotenciários não reproduzida.
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TÍTULO I
DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 1.º
(ex-artigo 1.º TUE)3

1. Pelo presente Tratado, as ALTAS PARTES CONTRATANTES insti-
tuem entre si uma UNIÃO EUROPEIA, adiante designada por «União», à 
qual os Estados-Membros atribuem competências para atingirem os seus 
objetivos comuns.

2. O presente Tratado assinala uma nova etapa no processo de criação 
de uma união cada vez mais estreita entre os povos da Europa, em que as 
decisões serão tomadas de uma forma tão aberta quanto possível e ao nível 
mais próximo possível dos cidadãos.

3. A União funda-se no presente Tratado e no Tratado sobre o Funcio-
namento da União Europeia (a seguir designados «os Tratados»). Estes 
dois Tratados têm o mesmo valor jurídico. A União substitui-se e sucede à 
Comunidade Europeia.

Artigo 2.º

A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da 
liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito 
pelos direitos do Homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a 
minorias. Estes valores são comuns aos Estados-Membros, numa sociedade 
caracterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, 
a solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres.

Artigo 3.º
(ex-artigo 2.º TUE)

1. A União tem por objetivo promover a paz, os seus valores e o bem-
-estar dos seus povos.

2. A União proporciona aos seus cidadãos um espaço de liberdade, se-
gurança e justiça sem fronteiras internas, em que seja assegurada a livre 
circulação de pessoas, em conjugação com medidas adequadas em matéria de 
controlos na fronteira externa, de asilo e imigração, bem como de prevenção 
da criminalidade e combate a este fenómeno.

4. A remissão contida entre parêntesis é meramente indicativa e reflete a numeração anterior-
mente em vigor.
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3. A União estabelece um mercado interno. Empenha-se no desen-
volvimento sustentável da Europa, assente num crescimento económico 
equilibrado e na estabilidade dos preços, numa economia social de mercado 
altamente competitiva que tenha como meta o pleno emprego e o progresso 
social, e num elevado nível de proteção e de melhoramento da qualidade do 
ambiente. A União fomenta o progresso científico e tecnológico.

A União combate a exclusão social e as discriminações e promove a justiça 
e a proteção sociais, a igualdade entre homens e mulheres, a solidariedade 
entre as gerações e a proteção dos direitos da criança.

A União promove a coesão económica, social e territorial, e a solidarie-
dade entre os Estados-Membros.

A União respeita a riqueza da sua diversidade cultural e linguística e vela 
pela salvaguarda e pelo desenvolvimento do património cultural europeu.

4. A União estabelece uma união económica e monetária cuja moeda é 
o euro.

5. Nas suas relações com o resto do mundo, a União afirma e promove 
os seus valores e interesses e contribui para a proteção dos seus cidadãos. 
Contribui para a paz, a segurança, o desenvolvimento sustentável do pla-
neta, a solidariedade e o respeito mútuo entre os povos, o comércio livre e 
equitativo, a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos do Homem, 
em especial os da criança, bem como para a rigorosa observância e o desen-
volvimento do direito internacional, incluindo o respeito dos princípios da 
Carta das Nações Unidas.

6. A União prossegue os seus objetivos pelos meios adequados, em função 
das competências que lhe são atribuídas nos Tratados.

Artigo 4.º

1. Nos termos do artigo 5.º, as competências que não sejam atribuídas 
à União nos Tratados pertencem aos Estados-Membros.

2. A União respeita a igualdade dos Estados-Membros perante os Tra-
tados, bem como a respetiva identidade nacional, refletida nas estruturas 
políticas e constitucionais fundamentais de cada um deles, incluindo no 
que se refere à autonomia local e regional. A União respeita as funções 
essenciais do Estado, nomeadamente as que se destinam a garantir a inte-
gridade territorial, a manter a ordem pública e a salvaguardar a segurança 
nacional. Em especial, a segurança nacional continua a ser da exclusiva 
responsabilidade de cada Estado-Membro.

3. Em virtude do princípio da cooperação leal, a União e os Estados-
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-Membros respeitam-se e assistem-se mutuamente no cumprimento das 
missões decorrentes dos Tratados.

Os Estados-Membros tomam todas as medidas gerais ou específicas ade-
quadas para garantir a execução das obrigações decorrentes dos Tratados 
ou resultantes dos atos das Instituições da União.

Os Estados-Membros facilitam à União o cumprimento da sua missão 
e abstêm-se de qualquer medida suscetível de pôr em perigo a realização 
dos objetivos da União.

Artigo 5.º
(ex-artigo 5.º TCE)

1. A delimitação das competências da União rege-se pelo princípio da 
atribuição. O exercício das competências da União rege-se pelos princípios 
da subsidiariedade e da proporcionalidade.

2. Em virtude do princípio da atribuição, a União atua unicamente 
dentro dos limites das competências que os Estados-Membros lhe tenham 
atribuído nos Tratados para alcançar os objetivos fixados por estes últimos. 
As competências que não sejam atribuídas à União nos Tratados pertencem 
aos Estados-Membros.

3. Em virtude do princípio da subsidiariedade, nos domínios que não se-
jam da sua competência exclusiva, a União intervém apenas se e na medida 
em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente 
alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao nível central como ao nível 
regional e local, podendo, contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da 
ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União.

4. As Instituições da União aplicam o princípio da subsidiariedade 
em conformidade com o Protocolo relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade. Os Parlamentos nacionais velam 
pela observância do princípio da subsidiariedade de acordo com o processo 
previsto no referido Protocolo.

Em virtude do princípio da proporcionalidade, o conteúdo e a forma da 
ação da União não devem exceder o necessário para alcançar os objetivos 
dos Tratados.

As Instituições da União aplicam o princípio da proporcionalidade em 
conformidade com o Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsi-
diariedade e da proporcionalidade.



18 Tratados da União Europeia

Artigo 6.º
(ex-artigo 6.º TUE)

1. A União reconhece os direitos, as liberdades e os princípios enunciados 
na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 7 de dezembro 
de 2000, com as adaptações que lhe foram introduzidas em 12 de dezembro 
de 2007, em Estrasburgo, e que tem o mesmo valor jurídico que os Tratados.

De forma alguma o disposto na Carta pode alargar as competências da 
União, tal como definidas nos Tratados.

Os direitos, as liberdades e os princípios consagrados na Carta devem 
ser interpretados de acordo com as disposições gerais constantes do Título 
VII da Carta que regem a sua interpretação e aplicação e tendo na devida 
conta as anotações a que a Carta faz referência, que indicam as fontes 
dessas disposições.

2. A União adere à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos 
do Homem e das Liberdades Fundamentais. Essa adesão não altera as 
competências da União, tal como definidas nos Tratados.

3. Do direito da União fazem parte, enquanto princípios gerais, os direitos 
fundamentais tal como os garante a Convenção Europeia para a Proteção 
dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais e tal como resultam 
das tradições constitucionais comuns aos Estados-Membros.

Artigo 7.º
(ex-artigo 7.º TUE)

1. Sob proposta fundamentada de um terço dos Estados-Membros, do 
Parlamento Europeu ou da Comissão Europeia, o Conselho, deliberando por 
maioria qualificada de quatro quintos dos seus membros, e após aprovação 
do Parlamento Europeu, pode verificar a existência de um risco manifesto 
de violação grave dos valores referidos no artigo 2.º por parte de um Estado-
-Membro. Antes de proceder a essa constatação, o Conselho deve ouvir o 
Estado-Membro em questão e pode dirigir-lhe recomendações, deliberando 
segundo o mesmo processo.

O Conselho verificará regularmente se continuam válidos os motivos 
que conduziram a essa constatação.

2. O Conselho Europeu, deliberando por unanimidade, sob proposta de 
um terço dos Estados-Membros ou da Comissão Europeia, e após aprovação 
do Parlamento Europeu, pode verificar a existência de uma violação grave 
e persistente, por parte de um Estado-Membro, dos valores referidos no 
artigo 2.º, após ter convidado esse Estado-Membro a apresentar as suas 
observações sobre a questão.
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3. Se tiver sido verificada a existência da violação a que se refere o n.º 
2, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode decidir suspender 
alguns dos direitos decorrentes da aplicação dos Tratados ao Estado-Membro 
em causa, incluindo o direito de voto do representante do Governo desse 
Estado-Membro no Conselho. Ao fazê-lo, o Conselho terá em conta as even-
tuais consequências dessa suspensão nos direitos e obrigações das pessoas 
singulares e coletivas.

O Estado-Membro em questão continuará, de qualquer modo, vinculado 
às obrigações que lhe incumbem por força dos Tratados.

4. O Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode posteriormen-
te decidir alterar ou revogar as medidas tomadas ao abrigo do n.º 3, se se 
alterar a situação que motivou a imposição dessas medidas.

5. As regras de votação aplicáveis, para efeitos do presente artigo, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho são estabelecidas 
no artigo 354.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Artigo 8.º

1. A União desenvolve relações privilegiadas com os países vizinhos, 
a fim de criar um espaço de prosperidade e boa vizinhança, fundado nos 
valores da União e caracterizado por relações estreitas e pacíficas, baseadas 
na cooperação.

2. Para efeitos do n.º 1, a União pode celebrar acordos específicos com 
os países interessados. Esses acordos podem incluir direitos e obrigações 
recíprocos, bem como a possibilidade de realizar ações em comum. A sua 
aplicação é acompanhada de uma concertação periódica.

TÍTULO II
DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS

Artigo 9.º

Em todas as suas atividades, a União respeita o princípio da igualdade 
dos seus cidadãos, que beneficiam de igual atenção por parte das suas 
Instituições, órgãos e organismos. É cidadão da União qualquer pessoa 
que tenha a nacionalidade de um Estado-Membro. A cidadania da União 
acresce à cidadania nacional e não a substitui.



PROTOCOLOS ANEXADOS 
AOS TRATADOS18

18. Como decorre do artigo 51.º TUE, os Protocolos e Anexos dos Tratados fazem deles parte 
integrante, razão pela qual se encontram aqui referenciados e reproduzidos. No entanto, apenas 
foram tidos em conta os protocolos que revestem maior importância, não se publicando os de 
menor interesse, do ponto de vista do seu conhecimento e importância prática.



223Protocolos anexados aos Tratados

PROTOCOLO (N.º 1)
Relativo ao papel dos Parlamentos 

Nacionais na União Europeia

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,
RECORDANDO que a forma como os Parlamentos nacionais exercem o 

seu controlo sobre a ação dos respetivos Governos no tocante às atividades da 
União Europeia obedece à organização e à prática constitucionais próprias 
de cada Estado-Membro,

DESEJANDO incentivar uma maior participação dos Parlamentos na-
cionais nas atividades da União Europeia e reforçar a sua capacidade de 
exprimirem as suas opiniões sobre os projetos de atos legislativos da União 
Europeia e sobre outras questões que para eles possam revestir especial 
interesse,

ACORDARAM nas disposições seguintes, que vêm anexas ao Tratado 
da União Europeia, ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica:

TÍTULO I
INFORMAÇÕES DESTINADAS AOS PARLAMENTOS NACIONAIS

Artigo 1.º

A Comissão envia diretamente aos Parlamentos nacionais os seus docu-
mentos de consulta (livros verdes, livros brancos e comunicações), aquando 
da sua publicação. A Comissão envia também aos Parlamentos nacionais, 
ao mesmo tempo que ao Parlamento Europeu e ao Conselho, o programa 
legislativo anual e qualquer outro instrumento de programação legislativa 
ou de estratégia política.

Artigo 2.º

Os projetos de atos legislativos dirigidos ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho são enviados aos Parlamentos nacionais.

Para efeitos do presente Protocolo, entende-se por «projeto de  ato legislati-
vo» as propostas da Comissão, as iniciativas de um grupo de Estados-Membros, 
as iniciativas do Parlamento Europeu, os pedidos do Tribunal de Justiça, as 
recomendações do Banco Central Europeu e os pedidos do Banco Europeu de 
Investimento, que tenham em vista a adoção de um ato legislativo.
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A  Comissão  envia  os  seus  projetos  de  atos  legislativos  diretamente  
aos Parlamentos nacionais, ao mesmo tempo que ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho.

O Parlamento Europeu envia os seus projetos de atos legislativos dire-
tamente aos Parlamentos nacionais.

O Conselho envia aos Parlamentos nacionais os projetos de atos legisla-
tivos emanados de um grupo de Estados-Membros, do Tribunal de Justiça, 
do Banco Central Europeu ou do Banco Europeu de Investimento.

Artigo 3.º

Os Parlamentos nacionais podem dirigir aos presidentes do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado sobre a 
conformidade de determinado projeto de ato legislativo com o princípio da 
subsidiariedade, nos termos do Protocolo relativo à aplicação dos princípios 
da subsidiariedade e da proporcionalidade.

Se o projeto de ato legislativo emanar de um grupo de Estados-Membros, 
o Presidente do Conselho enviará o parecer fundamentado ou os pareceres 
fundamentados aos Governos desses Estados-Membros.

Se o projeto de ato legislativo emanar do Tribunal de Justiça, do Banco 
Central Europeu ou do Banco Europeu de Investimento, o Presidente do 
Conselho enviará o parecer fundamentado ou os pareceres fundamentados 
à instituição ou órgão em questão.

Artigo 4.º

Deve mediar um prazo de oito semanas entre a data em que um projeto de 
ato legislativo é transmitido aos Parlamentos nacionais, nas línguas oficiais 
da União, e a data em que o projeto é inscrito na ordem do dia provisória do 
Conselho com vista à sua adoção ou à adoção de uma posição no âmbito de 
um processo legislativo. São admissíveis exceções em casos de urgência, cujos 
motivos devem ser especificados no  ato ou posição do Conselho. Salvo em   
casos urgentes devidamente fundamentados, durante essas oito semanas 
não poderá verificar-se qualquer acordo sobre o  projeto de ato  legislativo.  
Salvo em casos urgentes devidamente fundamentados, deve mediar um 
prazo de dez dias entre a inscrição do projeto de ato legislativo na ordem 
do dia provisória do Conselho e a adoção de uma posição.

Artigo 5.º

As ordens do dia e os resultados das reuniões do Conselho, incluindo 
as atas das reuniões em que o Conselho delibere sobre projetos de atos 
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legislativos, são transmitidos direta e simultaneamente aos Parlamentos 
nacionais e aos Governos dos Estados-Membros.

Artigo 6.º

Quando o Conselho Europeu pretenda recorrer ao primeiro ou segundo 
parágrafo do n.º 7 do artigo 48.º do Tratado da União Europeia, os Parla-
mentos nacionais serão informados da iniciativa do Conselho Europeu pelo 
menos seis meses antes de ser adotada qualquer decisão.

Artigo 7.º

O Tribunal de Contas envia o seu relatório anual, em simultâneo, não só 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, mas também, a título de informação, 
aos Parlamentos nacionais.

Artigo 8.º

Caso o sistema parlamentar nacional não seja unicamaral, os artigos 
1.º a 7.º aplicam-se às câmaras que o compõem.

TÍTULO II
COOPERAÇÃO INTERPARLAMENTAR

Artigo 9.º

O Parlamento Europeu e os Parlamentos nacionais definem em conjunto 
a organização e a promoção de uma cooperação interparlamentar eficaz e 
regular ao nível da União.

Artigo 10.º

Uma conferência dos órgãos parlamentares especializados nos assuntos 
da União pode submeter ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à Comissão 
qualquer contributo que considere  adequado.  Além  disso,  essa  conferên-
cia  promove  o intercâmbio de informações e de melhores práticas entre 
os Parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu, designadamente entre 
as respetivas comissões especializadas. Pode ainda organizar conferências 
interparlamentares sobre assuntos específicos, designadamente em matéria 
de política externa e de segurança comum, incluindo a política comum de 
segurança e defesa. Os contributos da conferência não vinculam os Parla-
mentos nacionais nem condicionam as respetivas posições.
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PROTOCOLO (N.º 2)
Relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,
DESEJANDO assegurar que as decisões sejam tomadas tão próximo 

quanto possível dos cidadãos da União,
DETERMINADAS a fixar as condições de aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade consagrados no artigo 5.º do Tra-
tado da União Europeia, bem como a instituir um sistema de controlo da 
aplicação dos referidos princípios,

ACORDARAM nas disposições seguintes, que vêm anexas ao Tratado da 
União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia:

Artigo 1.º

Cada instituição assegura continuamente a observância dos princípios 
da subsidiariedade e da proporcionalidade definidos no artigo 5.º do Tratado 
da União Europeia.

Artigo 2.º

Antes de propor um ato legislativo, a Comissão procede a amplas con-
sultas. Tais consultas devem, se for caso disso, ter em conta a dimensão 
regional e local das ações consideradas. Em caso de urgência excecional, a 
Comissão não procederá a estas consultas, fundamentando a sua decisão 
na proposta que apresentar.

Artigo 3.º

Para efeitos do presente Protocolo, entende-se por «projeto de  ato legis-
lativo» as propostas da Comissão, as iniciativas de um grupo de Estados-
-Membros, as iniciativas do Parlamento Europeu, os pedidos do Tribunal 
de Justiça, as recomendações do Banco Central Europeu e os pedidos do 
Banco Europeu de Investimento, que tenham em vista a adoção de um ato 
legislativo.
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Artigo 4.º

A Comissão envia os seus projetos de atos legislativos e os seus projetos 
alterados aos Parlamentos nacionais, ao mesmo tempo que ao legislador 
da União.

O Parlamento Europeu envia os seus projetos de atos legislativos e os 
seus projetos alterados aos Parlamentos nacionais.

O Conselho envia aos Parlamentos nacionais os projetos de atos legisla-
tivos emanados de um grupo de Estados-Membros, do Tribunal de Justiça, 
do Banco Central Europeu ou do Banco Europeu de Investimento, bem como 
os projetos alterados.

Logo que sejam adotadas, as resoluções legislativas do Parlamento 
Europeu e as posições do Conselho serão enviadas por estas  instituições 
aos  Parlamentos nacionais.

Artigo 5.º

Os projetos de atos legislativos são fundamentados relativamente aos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Todos os projetos de 
atos legislativos devem incluir uma ficha com elementos circunstanciados 
que permitam apreciar a observância dos princípios da subsidiariedade e 
da proporcionalidade. A mesma ficha deve conter elementos que permitam 
avaliar o impacto financeiro do projeto, bem como, no caso das diretivas, 
as respetivas implicações para a regulamentação a aplicar pelos Estados-
-Membros, incluindo, nos casos pertinentes, a legislação regional. As razões 
que permitam concluir que determinado objetivo da União pode ser melhor 
alcançado ao nível desta serão corroboradas por indicadores qualitativos 
e, sempre que possível, quantitativos. Os projetos de atos legislativos têm 
em conta a necessidade de assegurar que qualquer encargo, de natureza 
financeira ou administrativa, que incumba à União, aos Governos nacionais, 
às autoridades regionais ou locais, aos agentes económicos e aos cidadãos, 
seja o menos elevado possível e seja proporcional ao objetivo a atingir.

Artigo 6.º

Qualquer Parlamento nacional ou qualquer das câmaras de um desses 
Parlamentos pode, no prazo de oito semanas a contar da data de envio de 
um projeto de ato legislativo, nas línguas oficiais da União, dirigir aos pre-
sidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer 
fundamentado em que exponha as razões pelas quais considera que o projeto 
em questão não obedece ao princípio da subsidiariedade. Cabe a cada um 
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dos Parlamentos nacionais ou a cada uma das câmaras de um Parlamento 
nacional consultar, nos casos pertinentes, os Parlamentos regionais com 
competências legislativas.

Se o projeto de ato legislativo emanar de um grupo de Estados-Membros, 
o Presidente do Conselho enviará o parecer aos Governos desses Estados-
-Membros.

Se o projeto de ato legislativo emanar do Tribunal de Justiça, do Banco 
Central Europeu ou do Banco Europeu de Investimento, o Presidente do 
Conselho enviará o parecer à instituição ou órgão em questão.

Artigo 7.º

1. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, bem como, even-
tualmente, o grupo de Estados-Membros, o Tribunal de Justiça, o Banco 
Central Europeu ou o Banco Europeu de Investimento, se deles emanar o 
projeto de ato legislativo, têm em conta os pareceres fundamentados emitidos 
pelos Parlamentos nacionais ou por uma câmara de um desses Parlamentos.

Cada Parlamento nacional dispõe de dois votos, repartidos em função 
do sistema parlamentar nacional. Nos sistemas parlamentares nacionais 
bicamarais, cada uma das câmaras dispõe de um voto.

2. No caso de os pareceres fundamentados sobre a inobservância do 
princípio da subsidiariedade num projeto de ato legislativo representarem, 
pelo menos, um terço do total dos votos atribuídos aos Parlamentos nacionais 
nos termos do segundo parágrafo do n.º 1, o projeto deve ser reanalisado. 
Este limiar é de um quarto quando se tratar de um projeto de ato legislativo 
apresentado com base no artigo 76.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, relativo ao espaço de liberdade, segurança e justiça.

Depois dessa reanálise, a Comissão, ou, eventualmente, o grupo de 
Estados-Membros, o Parlamento Europeu, o Tribunal de Justiça, o Banco 
Central Europeu ou o Banco Europeu de Investimento, se deles emanar o 
projeto de ato legislativo, pode decidir manter o projeto, alterá-lo ou retirá-
-lo. Esta decisão deve ser fundamentada.

3. Além disso, no quadro do processo legislativo ordinário, caso os pare-
ceres fundamentados sobre a inobservância do princípio da subsidiariedade 
numa proposta de ato legislativo representem, pelo menos, a maioria sim-
ples dos votos atribuídos aos Parlamentos nacionais nos termos do segundo 
parágrafo do n.º 1, a proposta deve ser reanalisada. Depois dessa reanálise, 
a Comissão pode decidir manter a proposta, alterá-la ou retirá-la.

Se optar por manter a proposta, a Comissão deverá especificar, em pa-
recer fundamentado, a razão pela qual entende que a mesma obedece ao 
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princípio da subsidiariedade. O parecer fundamentado da Comissão, bem 
como os pareceres fundamentados dos Parlamentos nacionais, deverão ser 
submetidos ao legislador da União, para ponderação no processo legislativo:

a) Antes de concluir a primeira leitura, o legislador (Parlamento 
Europeu e Conselho) ponderará a compatibilidade da proposta 
legislativa com o princípio da subsidiariedade, tendo especial-
mente em conta as razões expressas e partilhadas pela maioria 
dos Parlamentos nacionais, bem como o parecer fundamentado da 
Comissão;

b) Se, por maioria de 55% dos membros do Conselho ou por maioria 
dos votos expressos no Parlamento Europeu, o legislador considerar 
que a proposta não é compatível com o princípio da subsidiariedade, 
a proposta legislativa não continuará a ser analisada.

Artigo 8.º

O Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para conhecer 
dos recursos com fundamento em violação do princípio da subsidiariedade 
por um ato legislativo que sejam interpostos nos termos do artigo 263.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia por um Estado-
-Membro, ou por ele transmitidos, em conformidade com o seu ordenamento 
jurídico interno, em nome do seu Parlamento nacional ou de uma câmara 
desse Parlamento.

Nos termos do mesmo artigo, o Comité das Regiões pode igualmente 
interpor recursos desta natureza relativamente aos atos legislativos para 
cuja adoção o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia determine 
que seja consultado.

Artigo 9.º

A Comissão apresenta anualmente ao Conselho Europeu, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e aos Parlamentos nacionais um relatório sobre a 
aplicação do artigo 5.º do Tratado da União Europeia. Este relatório anual 
é igualmente enviado ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões.
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PROTOCOLO (N.º 3)
Relativo ao Estatuto do Tribunal 

de Justiça da União Europeia

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,
DESEJANDO fixar o Estatuto do Tribunal de Justiça da União 

Europeia, previsto no artigo 281.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

ACORDARAM nas disposições seguintes, que vêm anexas ao Tratado 
da União Europeia, ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica:

Artigo 1.º

O Tribunal de Justiça da União Europeia é constituído e exercerá as 
suas funções em conformidade com as disposições dos Tratados, do Tratado 
que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica (Tratado CEEA) 
e do presente Estatuto.

TÍTULO I
ESTATUTO DOS JUÍZES E DOS ADVOGADOS-GERAIS

Artigo 2.º

Antes de assumirem funções, os juízes devem, perante o Tribunal de 
Justiça reunido em sessão pública, prestar o juramento de exercer as suas 
funções com total imparcialidade e consciência e de respeitar o segredo das 
deliberações.

Artigo 3.º

Os juízes gozam de imunidade de jurisdição. No que diz respeito aos atos 
por eles praticados na sua qualidade oficial, incluindo as suas palavras e es-
critos, continuam a beneficiar de imunidade após a cessação das suas funções.

O Tribunal de Justiça, reunido como tribunal pleno, pode levantar a 
imunidade. Caso a decisão diga respeito a um membro do Tribunal Geral 
ou de um tribunal especializado, o Tribunal de Justiça decide após consulta 
ao tribunal em causa.
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