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ACORDO ENTRE LÍDERES TORNA POSSÍVEL 
ASSINATURA DO TRATADO DE LISBOA
Depois da Estratégia de Lisboa, hoje um 
dos instrumentos centrais das políticas de 
desenvolvimento da União Europeia, Por-
tugal poderá também ficar conhecido pelo 
Tratado de Lisboa se, como se espera, o 
documento que substitui o defunto Tratado 
Constitucional, for assinado no Conselho 
Europeu informal que se realizará na capital 
em 18 e 19 de Outubro.
No final de um Conselho Europeu cheio de 
tensão e com muita incerteza devido a al-
gumas posições aparentemente inflexíveis, 
os líderes europeus não quiseram correr o 
risco de voltar a falhar numa decisão que se 
tornara essencial para toda a Europa. Valeu, 
mais uma vez, o espírito de compromisso e 
de cedência mútua e a vontade dos líderes 
de darem um novo impulso à construção 
europeia, precisamente numa altura em 
que o optimismo volta a ganhar na Europa, 
por via do crescimento económico. 
No final do Conselho Europeu de Bruxelas, 
que se prolongou pela manhã dentro, o 
Primeiro-ministro português, José Sócrates 
tinha obtido aquilo que sempre pedira: um 
mandato claro da presidência alemã para 
conseguir um acordo final sobre o novo 
Tratado. O Tratado Reformador como agora 
é conhecido. “Portugal está preparado para 
abrir e fechar em três meses uma confe-
rência intergovernamental para traduzir o 
entendimento entre líderes europeus num 
novo Tratado Reformador”, afirmou José 
Sócrates, acrescentando que esta será 
uma prioridade absoluta da presidência 
portuguesa, que se inicia em 1 de Julho.

Entre as principais reivindicações que pode-
riam transformar o Conselho Europeu num 
fracasso, as da Polónia, Grã-Bretanha e Ho-
landa eram as que se apresentavam como 
mais difíceis de resolver. A Polónia não 
aceitava a adopção do sistema de tomada 
de decisão tendo por base a ponderação de 
votos segundo o cálculo da dupla maioria de 
65 por cento dos Estados representando 55 
por cento da população. A chanceler alemã, 
perante a atitude do primeiro-ministro pola-
co, chegou mesmo a ameaçar convocar 
a Conferência Intergovernamental com o 
apoio de apenas 26 Estados-membros, o 
que foi terminantemente rejeitado por José 
Sócrates e pelo líderes da República Checa 
e da Lituânia. Para o Primeiro-ministro 
português de nada servia excluir a Polónia 
da Conferência Intergovernamental se ela 
teria depois de ratificar o novo Tratado que 
fosse aprovado.
A pretensão do Reino Unido prendia-se 

essencialmente com a Carta dos Direitos 
Fundamentais, que não queria como vin-
culativo. Criou-se assim mais um opting 
out para o Reino Unido, que volta a ficar 
de fora de um dos domínios que constitui, 
como o euro, o espaço Schengen ou as 
políticas sociais, uma imagem de marca 
da União Europeia. As pretensões da 
Holanda diziam respeito a uma exigência 
de maior intervenção dos parlamentos 
nacionais no processo decisório da União 
Europeia, e à inclusão no Tratado dos 
chamados critérios de Copenhaga para 
decidir sobre as futuras adesões, ambas 
também contempladas.
Estão assim criadas as condições para, 
no Conselho dos Assuntos Gerais, que se 
realizará em 23 e 24 de Julho, ser convoca-
da a Conferência Intergovernamental, para 
depois, se tudo correr bem, se concluir em 
Lisboa a redacção do novo Tratado, que 
substitui todos os anteriores.

SOCIALISTAS EM SINTONIA COM PRIORIDADES
DA PRESIDÊNCIA PORTUGUESA
O Bureau do Grupo Socialista no Parla-
mento Europeu reuniu na sede do PS, 
no Largo do Rato, para debater com o 
Governo as prioridades da presidência 
portuguesa da União Europeia. Na 
reunião do Bureau, composto por 11 
membros a que se juntaram a presidente 
da Delegação do PS no Parlamento Eu-
ropeu, Edite Estrela, e o vice-presidente 
do PE Manuel dos Santos, participaram o 
Primeiro-ministro José Sócrates e os mi-
nistros dos Negócios Estrangeiros e das 
Finanças, respectivamente Luís Amado 
e Teixeira dos Santos, com quem foi 
discutida a política externa da União e a 
sustentabilidade das finanças públicas. 
José Sócrates congratulou-se com a 
visita do Bureau do PSE para preparar 
a presidência portuguesa, salientando 

que entre os seus principais objectivos 
se devem destacar a reforma do Tratado 
Constitucional, o novo ciclo da Agenda 
de Lisboa e a afirmação da Europa no 
mundo, através de uma política global. 
“Para os portugueses, o Tratado é a gran-
de prioridade”, disse José Sócrates, não 
sem sublinhar que o caminho que ainda 
falta percorrer é “estreito e árduo”. 
No final do encontro, o presidente do 
Grupo Socialista no Parlamento Europeu, 
Martin Schultz, afirmou estar de acordo 
com as linhas gerais do programa da 
presidência portuguesa apresentado por 
José Sócrates, sobretudo no que respeita 
ao imperativo de privilegiar as relações 
transatlânticas tendo em conta o sub-con-
tinente latino-americano e, em especial, o 
Brasil. Também referiu a necessidade do 

Parlamento Europeu aprovar sem demo-
ras o parecer prévio sobre a agenda da 
Conferência Intergovernamental, que será 
convocada já pela presidência portuguesa 
da União Europeia.
Também José Sócrates reconheceu a 
importância de se fazer uma cimeira 
UE-Brasil em nome da abrangência, já 
que vão realizar-se durante o semestre 
reuniões de alto nível com a Índia, Chi-
na, Rússia e África, esta marcada para 
Dezembro. 
Por outro lado, referência para o en-
contro, em Bruxelas, entre a Delegação 
Portuguesa no Parlamento Europeu e o 
Presidente do PSE, Poul Rasmussen, 
tendo ambos manifestado optimismo 
em relação à presidência portuguesa 
da União.

A presidência alemã deixou um mandato claro para que em Outubro, se não houver percalços, 
seja assinado o Tratado de Lisboa

TRATADO 
REFORMADOR

Um êxito para uns, uma desilusão para outros, o Conselho Europeu 
dos passados dias 21 e 22 de Junho chegou onde podia chegar: a 
"um compromisso realista", nas palavras de quem conhece bem os 
meandros e as dificuldades da construção europeia, Jacques Delors.
Depois de uma longa e difícil maratona negocial, que se prolongou 
pela madrugada de Sábado, os líderes dos vinte e sete Estados-
Membros conseguiram sair do impasse em que se encontravam 
desde 2005, por causa do "não" de franceses e holandeses ao 
projecto de Tratado Constitucional. 
Independentemente das apreciações que cada um possa fazer, este 
passo em frente foi decisivo para a credibilidade das instituições 
europeias. Enquanto a Europa prolongava a sua "pausa de reflexão" 
e gastava energias na busca de uma saída para os seus proble-
mas institucionais, deixando os cidadãos europeus expectantes e 
ansiosos, o mundo continuou a girar: as economias emergentes 
continuaram a crescer, os conflitos armados alargaram-se, as 
alterações climáticas evidenciaram-se, os problemas energéticos 
agudizaram-se, muitas pessoas morreram por falta de alimentos e 
de assistência médica... E a Europa é insubstituível. 
A obtenção da unanimidade a Vinte e Sete é muito difícil. A heteroge-
neidade dos problemas e a diversidade dos interesses em presença 
favorecem os nacionalismos. Daí à radicalização de posições e ao 
bloqueio é um passo. Também por isso se torna necessário e urgente 
alterar algumas regras que facilitem a tomada de decisão. 
É justo reconhecer que se chegou a acordo porque houve determi-
nação, capacidade diplomática, inteligência negocial e sentido de 
responsabilidade por parte de alguns líderes europeus que souberam 
estar à altura das circunstâncias.
O mandato que o Conselho deu à Presidência Portuguesa foi "claro 
e preciso" como tinha de ser: A Conferência Intergovernamental 
(CIG) "é incumbida de elaborar um Tratado (...) que altere os Tra-
tados em vigor, no sentido de reforçar a eficiência e a legitimidade 
democrática da União alargada e bem assim a coerência da sua 
acção externa".
Não vai haver "Constituição", nem "Tratado Constitucional", nem hino 
ou bandeira. E a obtenção do consenso levou a que a aplicação de 
algumas das novas regras fosse diferida para 2014-2017. Mas o 
resultado é globalmente muito positivo. Haverá um Tratado Refor-
mador que "compreenderá duas cláusulas substantivas de alteração 
ao Tratado da União Europeia (TUE) e ao Tratado que institui a 
Comunidade Europeia (TCE), respectivamente. O TUE conservará 
a actual denominação, passando o TCE a ser designado Tratado 
sobre o Funcionamento da União, dado que a União é dotada de 
uma personalidade jurídica única".
Cabe, agora a Portugal convocar a CIG, com a responsabilidade 
de redigir o novo tratado, que deverá ser aprovado até final do ano 
(desejavelmente na cimeira informal de Lisboa a realizar em Outu-
bro) e ratificado por todos os Estados-Membros antes das eleições 
europeias de 2009. O caminho até à meta ainda é longo e acidenta-
do. Nestes complexos processos de redacção colectiva, facilmente 
se tropeça numa vírgula e se esbarra numa palavra! Acresce que o 
tempo é determinante, porque os prazos são apertados.
A Presidência Portuguesa vai ter a missão histórica de dar corpo ao 
novo tratado. Esta espinhosa e gratificante tarefa de "transformar 
um mandato num tratado" é olhada com expectativa muito positiva 
por parte dos actores europeus, como se pode verificar pela apre-
ciação do insuspeito líder do Grupo ALDE (liberais) no Parlamento 
Europeu, Graham Watson: "parece-me uma presidência muito bem 
planeada, sabem o que querem fazer e têm ambições realistas". 
À semelhança do que aconteceu em 2000 com a "Estratégia de 
Lisboa", também desta vez, a Presidência Portuguesa vai deixar a 
sua marca indelével.
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ORGANIZAÇÕES COMUNS DE MERCADO
VÃO TER REGULAMENTO ÚNICO
O Parlamento Europeu aprovou por 
larga maioria o relatório da Comissão de 
Agricultura que visa agrupar num único 
regulamento os 21 actualmente existentes 
sobre as diferentes Organizações Co-
muns de Mercado. Apesar deste exercício 
de simplificação ser desejável, o deputado 
Capoulas Santos alertou para a necessi-
dade de haver benefícios reais para os 
agricultores da União e de não se baixar 
o nível técnico dos futuros serviços.
A proposta em discussão no Parlamento 
Europeu tem como objectivo criar um 
conjunto único de regras harmonizadas 
nos domínios clássicos, tais como a 
intervenção, a armazenagem privada, 
os contingentes pautais de importação, 
as restituições à exportação, as medidas 
de salvaguarda, os auxílios estatais e as 
regras de concorrência e a comunicação 
e apresentação de dados.
“Merece o nosso aplauso tudo o que 
possa ser feito para eliminar ou reduzir 
os labirintos burocráticos que a Política 
Agrícola Comum foi tecendo ao longo 
da sua vigência, e que nalguns casos se 
reveste de aspectos surrealistas e é o 
maior quebra-cabeças dos agricultores”, 
disse Capoulas Santos, que é o relator 
sombra do Grupo Parlamentar Socialista 
Europeu para a proposta de simplificação 
da PAC.
No entanto, o deputado não deixou de 
manifestar a sua decepção por não se vis-
lumbrar na proposta “benefícios reais para 
a vida dos agricultores”. Além disso, refe-
riu também que, não obstante a redução 
dos Comités de Gestão propiciar algumas 

poupanças ao orçamento da Comissão, 
“corre-se o sério risco de abaixamento do 
seu nível técnico”.
Dado que existe uma grande diferença 
entre os mecanismos de mercado que 
se aplicam em diversos sectores, o Par-
lamento Europeu defende a existência 
de Comités de Gestão para a carne, os 
produtos lácteos, os vegetais e as culturas 
perenes, visando também garantir a parti-
cipação adequada de peritos nacionais.
Apesar das críticas, o Grupo Socialista 
dá o benefício da dúvida à proposta 
da Comissão, tendo apresentado um 

conjunto de alterações, 
designadamente para 
a reposição do equilí-
brio de competências 
entre a Comissão e 
o Conselho, a clarifi-
cação e o reforço do 
papel das organizações 
interprofissionais e a 
garantia de uma ade-
quada participação dos 
Estados-membros no 
mais restrito número de 
Comités de Gestão.
Entretanto, Capoulas 
Santos apresentou no 
Grupo do PSE várias 
propostas orientadoras 
para uma nova política 
rural e agrícola comum. 
Um contributo para a 
revisão de meio termo 
da reforma da PAC de 
2003, de forma a co-

meçarem já a ser preparados os cenários 
posteriores a 2013, ano que marca o fim 
do período de programação financeira que 
começou este ano.
Para o deputado, “os socialistas devem 
assumir-se como os principais defenso-
res da manutenção de uma política rural 
e agrícola comum, enquanto condição 
essencial para a garantia de um sector 
agrícola dinâmico e competitivo e a ma-
nutenção de um mundo rural vivo”.
O PE aprovou também o relatório de Ca-
poulas Santos sobre o acordo de pescas 
entre a UE e S. Tomé e Príncipe.

APROVADO RELATÓRIO SOBRE 
POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA
O relatório sobre o balanço da política de concorrência em 2005, 
da deputada Elisa Ferreira, foi aprovado por larga maioria no 
plenário de Estrasburgo. O relatório congratula-se também com 
a acção da Comissão Europeia na luta contra os cartéis, apela 
a uma nova abordagem dos auxílios estatais não autorizados e 
privilegia uma abordagem mais económica do que regulamen-
tadora.
No relatório da deputada, considera-se que a cooperação entre as 
Autoridades Nacionais de Concorrência na aplicação de regras de 
concorrência deve estender-se às autoridades judiciais, no sentido 
de se reduzirem as incertezas causadas pela divergência de inter-
pretações dos tribunais nacionais da legislação da União.
O Parlamento Europeu relembra o compromisso da Comissão 
Europeia em rever a chamada “regra dos dois terços” que avalia a 
dimensão comunitária dos projectos de concentração de empresas, 
considerando necessária uma abordagem mais coerente de ope-
rações comparáveis de concentração de empresas sempre que as 
decisões tomadas a nível nacional possam ter uma forte incidência 
na estrutura do mercado dos Estados-membros vizinhos.
No âmbito da concorrência dos mercados de energia, os depu-
tados consideram ter-se verificado um “fracasso relativo”, desig-
nadamente porque em muitos Estados-membros a separação 
da propriedade da produção e distribuição se revelou insuficiente 
para assegurar uma concorrência adequada. “A criação de con-
dições de igualdade de concorrência que abra o caminho para 
novos participantes no mercado e que facilite a introdução de 
novas tecnologias favoráveis ao meio ambiente deve constituir 
uma prioridade”, afirma o relatório.
Para Elisa Ferreira é também fundamental que se evite que os 
auxílios estatais dos países da União provoquem entre si distor-
ções de concorrência, nomeadamente sob a forma de disputa 
de subsídios que gerem a deslocalização artificial de empresas 
no mercado único.

MAIOR COOPERAÇÃO 
POLICIAL NAS FRONTEIRAS
O aprofundamento da cooperação transfronteiras no domínio 
da luta contra o terrorismo, criminalidade transfronteiriça e mi-
gração ilegal, objecto do Tratado de Prüm, celebrado em 2005 
entre sete Estados-membros, deve ser extensível a todos os 
países da União Europeia, incluindo a Portugal, defende o 
relatório do deputado Fausto Correia, aprovado no plenário 
do Parlamento Europeu.
O relatório, que propõe uma nova base jurídica para o di-
ploma do Conselho, tem em vista lutar contra o terrorismo 
e criminalidade transfronteiras, reforçando a cooperação 
através de um intercâmbio de informações entre as agências 
responsáveis pela prevenção e de investigação em matéria 
de infracções penais.
Para além de melhorar o intercâmbio de informações, de-
verá permitir uma cooperação mais estreita entre entidades 
policiais, por exemplo, através de operações de segurança 
conjuntas.
Para Fausto Correia, a principal preocupação prendeu-se com 
a necessidade de se encontrar um ponto de equilíbrio possível 
entre as exigências de uma cooperação policial operacional e 
eficiente na luta contra as principais ameaças às fundações 
da União e a protecção e promoção dos direitos fundamentais 
dos cidadãos.
Assim, os procedimentos para o uso comum de dados devem 
ser submetidos a regras de responsabilização e contemplar 
garantias no que se refere à sua exactidão e segurança du-
rante a transmissão e o armazenamento. Para garantir a con-
fidencialidade dos dados e a eficácia da troca de informações, 
o relatório propõe uma maior harmonização das condições de 
acesso às bases de dados biométricos e o recurso ao sistema 
“hit /no hit” que permite comparar perfis anónimos, em que os 
dados adicionais de carácter pessoal só são intercambiados 
uma vez detectado um acerto.

Capoulas Santos é o relator do Grupo Socialista Europeu 
para a proposta de simplificação da PAC

COMO 
REFERENDAR 
UMA MANTA DE 
RETALhOS?
 

A Chanceler alemã Angela Merkel conseguiu o que 
parecia impossível: gerar consenso a 27 sobre a 
reforma da União Europeia. Fica a presidência portu-
guesa incumbida de transformar - numa Conferência 
Intergovernamental  (CIG) a convocar em breve - a 
manta de retalhos do que foi decidido numa reforma 
dos Tratados, limando as últimas arestas. 
Para já, sem dúvida, o acordo arrancado é positivo 
para a Europa – permite ultrapassar a estagnação 
criada pelos Nãos franceses e holandeses à Consti-
tuição Europeia. 
Como habitual, o acordo do Conselho Europeu está 
a ser apresentado como "uma vitória" por todos os 
governantes. O que diz tanto sobre a fasquia imposta 
em Bruxelas, como sobre a substância do que foi 
decidido.  A  Europa faz-se assim, desta “unidade 
na diversidade” – incluindo a das "vitórias" que todos 
reclamam no regresso a casa, quantas vezes pírricas 
e contraditórias. A verdade é que o que havia de 
inovador na Constituição Europeia para tornar a UE 
num actor global mais eficaz foi preservado.
O conteúdo essencial da Constituição mantém-se, 
e deve ser preservado na CIG que Lisboa vai abrir 
– e desejavelmente fechar:  Carta dos Direitos Fun-
damentais juridicamente vinculativa, não obstante o 
“opt-out" desenhado para o Reino Unido; presidência 
da UE de dois anos e meio; restrição do direito de 
veto, com a extensão das decisões por maioria qua-
lificada à cooperação policial e judiciária em matéria 
penal; o reforço dos poderes do PE e dos Parlamen-
tos Nacionais; a personalidade jurídica da União...
O que há de novo poderá ser melhor especificado 
na CIG – incluindo o "espírito de solidariedade entre 
Estados Membros" no contexto da política energética 
e do combate às alterações climatéricas.  
Mas mudou alguma coisa de fundamental relativa-
mente à Constituição? Mudou. Em vez de clarificar e 
simplificar, complicou-se e ofuscou-se, acrescentando 
mais uma camada de remendos à manta de retalhos 
que resulta de décadas de revisões de Tratados. 
Eliminou-se, por exemplo, a referência explícita ao 
primado da legislação europeia sobra a nacional, que 
constava da Constituição. 
E simplificação e clareza são elementos imprescin-
díveis para se poder consultar os cidadãos, como 
foi prometido para a Constituição em Portugal. Nos 
últimos dias pouco se tem discutindo a substância 
do consenso alcançado em Bruxelas e o que se 
poderá fazer com ele na CIG. O PSD, esse, incapaz 
de participar no debate de forma responsável, tenta 
transformar a reforma dos Tratados (e o referendo) 
em mais uma bóia de salvação para se salvar do 
marasmo em que se encontra. 
Eu sempre defendi o referendo à Constituição. Por-
que considerei que era preciso um debate sério sobre 
a Europa em Portugal, que exorcizasse os fantasmas 
soberanistas e que obrigasse os responsáveis políti-
cos a explicar as virtudes do processo da construção 
europeia. Mas agora inclino-me a concluir que pode 
ser difícil referendar o fato remendado que a CIG tem 
por mandato costurar. 
Por muito que esteja modelado na Constituição, tudo 
agora depende da estrutura e conteúdo finais. 
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A UNIÃO 
EUROPEIA 
E A NOSSA 
MAIS-VALIA
No semestre que se inicia em 
1 de Julho Portugal vai assumir 
pela terceira vez a presidência da 
União Europeia. Como é sabido, 

a nossa presidência recebeu o mandato, do Conselho 
Europeu, realizado nos dias 21 e 22 de Junho, para 
dar corpo ao Tratado europeu cujo texto inicial fora 
rejeitado pela França e pela Holanda.
À data em que escrevo o presente artigo não se sabe 
ainda qual o conteúdo definitivo do texto que em 
Outubro sairá da Conferência Intergovernamental, 
convocada agora já neste mês de Julho, no Conselho 
dos Assuntos Gerais.
O conteúdo da proposta não é uma questão menor 
mas, independentemente dele, o facto dos vinte e 
sete países da União Europeia se terem entendido 
para concederem um mandato preciso a Portugal para 
propor um novo Tratado, é por si só um dado muito 
importante para a Europa.
Este novo mundo em que vivemos, com a União a 27, 
é muito diferente do velho mundo, bipolar, que deu 
origem à então C.E.E. com seis países. Estava em 
causa, na altura, para a Europa a defesa da paz e o 
bem-estar dos seus cidadãos, alicerçado num modelo 
social com características muito especiais.
Estes eram os objectivos. Permanecendo eles válidos, 
nos dias de hoje, como permanecem, é óbvio que a 
Europa tem de saber agora encontrar respostas aos 
novos desafios, num quadro muito diferente, e que é 
unipolar.
Para a concretização desses objectivos, é fundamental 
que os países que integram a U.E. saibam forjar e 
aprofundar um denominador mínimo comum que a 
projecte coerentemente, e reforce no plano interno as 
expectativas dos cidadãos. É por isso que a orgânica 
institucional da União Europeia é tão necessária e é 
por isso muito positivo que Portugal fique ligado ao 
novo Tratado europeu. A presidência portuguesa não 
se limitará, como é óbvio, à concretização do mandato 
recebido neste plano. Ela será acompanhada de novos 
impulsos à chamada Estratégia de Lisboa, que mol-
dou a segunda presidência portuguesa com António 
Guterres, e ainda à realização de duas importantes 
cimeiras, com o Brasil, logo no início e com África, a 
fechar a presidência. Qualquer destes dois eventos 
tem a maior das importâncias para a Europa e tra-
duzem, como não me canso de afirmar, a concepção 
universalista e tolerante com que forjámos a nossa 
forma de estarmos. Dificilmente estas cimeiras teriam 
lugar se fosse outro o país a presidir agora à União 
Europeia, e esta é uma mais-valia que não poderemos 
perder. Daí a necessidade do seu aprofundamento 
permanente e que se não limite à concretização de 
eventos ocasionais, por mais relevantes que sejam.

Vítor Ramalho
Deputado do PS

PARLAMENTO QUER VER SUPERADOS 
PROBLEMAS COM A RÚSSIA
O Parlamento Europeu quer ver ultra-
passada a falta de confiança que actual-
mente existe nas relações entre a União 
Europeia e a Rússia. Num relatório da 
Comissão do Comércio Internacional 
aprovado no Plenário de Estrasburgo, os 
deputados defendem que se estabeleça 
um compromisso construtivo, particular-
mente no domínio da energia, embora 
“não a qualquer preço”. Foi neste senti-
do também que intervieram no plenário 
os deputados socialistas Joel Hasse 
Ferreira e Francisco Assis.
Joel Hasse Ferreira, membro da Dele-
gação Parlamentar para as Relações 
com Rússia, chamou a atenção para o 
facto de haver um envolvimento cada 
vez mais importante no domínio da 
energia entre a Rússia e vários Esta-
dos-membros da União, o que reforça 
a necessidade de “acordos estáveis e 
bem negociados de fornecimento”. Ao 
mesmo tempo, segundo afirmou, de-
vem negociar-se soluções claras para 
o investimento russo na União e para 
que empresas dos Estados-membros 
entrem vigorosamente nas fontes de 
abastecimento energéticas da Rússia.
Refira-se que o comércio ligado à ener-
gia representa cerca de 65 por cento 
das importações da União Europeia 
provenientes da Rússia. Neste sentido, 

o Parlamento Europeu defende uma 
política de energia europeia coerente, 
mas sublinha que o principal objectivo 
da política energética comunitária não 
pode consistir apenas em evitar a de-
pendência face à Rússia.
O Parlamento Europeu refere ainda a 
necessidade da Rússia ratificar a Carta 
Europeia da Energia e que deverá ser 
estudada a possibilidade de negociar 
um documento-quadro formal sobre as 
relações com a Rússia no domínio da 
energia no contexto do novo Acordo de 
Parceria e de Cooperação.
Os deputados pedem também à Co-
missão e aos Estados-membros que 
“levem a sério” o risco de um défice 
no fornecimento de gás procedente da 
Rússia a partir de 2010, devido à falta 

de investimentos nas infra-estruturas de 
energia daquele país. Neste contexto, 
consideram indispensável a adopção 
de uma estratégia paralela de reforço 
da segurança e diversificação dos seus 
abastecimentos de energia.
Francisco Assis, por seu turno, reco-
nheceu os “tempos difíceis” no rela-
cionamento com a Rússia e, por isso 
mesmo, a necessidade de ultrapassar 
os problemas actuais. “Creio que é 
esse o caminho apresentado neste 
relatório, que aponta para o reforço da 
cooperação económica e da coopera-
ção comercial, bem como da criação 
de condições que permitam à Rússia 
integrar a Organização Mundial do 
Comércio, como condição para a sua 
melhor integração no quadro interna-
cional naquele domínio”, afirma.
Além das questões de natureza econó-
mica e comercial, o deputado conside-
rou que aquele caminho deve também 
ser exigente no que respeita “à defesa 
e salvaguarda de direitos fundamentais, 
dos Direitos do Homem e dos princípios 
da democracia e do Estado de Direito”. 
Para Francisco Assis, é neste domínio 
que se deve procurar a solução para que 
a prazo sejam resolvidos os problemas 
que ainda separam a União Europeia 
da Rússia.

COMISSÃO LANÇA DEBATE SOBRE FLEXISEGURANÇA
A flexisegurança não pode ser aplicada 
da mesma maneira na Dinamarca, onde 
teve origem, ou em Portugal, defendeu 
o deputado Joel Hasse Ferreira, que 
apresentou um conjunto de propostas 
na Comissão do Emprego e Assuntos 
sociais, a propósito da discussão do 
relatório do Parlamento Europeu sobre 
o Livro Verde “Modernizar o Direito do 
Trabalho para Enfrentar os Desafios do 
Século XXI”, que visa lançar o debate 
público sobre este tema.
Segundo Joel Hasse Ferreira, “na dis-
cussão nacional da flexisegurança não 
podemos esquecer que os dois países 
estão em situações diferentes: a Dina-
marca caracteriza-se por um elevado 
nível de escolaridade, por ter políticas 
de protecção social fortes e mobilidade 
profissional e geográfica muito altas”. Daí 
que, na sua opinião, seja mais sensato 
pensar que Portugal deve formular o seu 
próprio modelo, atendendo à realidade 

nacional.
No documento da Comissão Europeia 
agora adoptado, são identificados quatro 
grandes domínios da flexisegurança: 
acordos contratuais flexíveis, formação 
ao longo da vida sólida e eficaz, políticas 
activas para o mercado de trabalho e sis-
temas de segurança social modernos.
Joel Hasse Ferreira considera fundamen-
tal que Governo, sindicatos e empresas 
trabalhem em conjunto e ao mesmo tem-
po assumam as suas responsabilidades 
para garantir, mais do que tudo, seguran-
ça na implementação desta política.
Por outro lado, o deputado interveio no 
relatório da Comissão de Inquérito do 
Parlamento Europeu sobre a crise da 
Equitable Life Assurance Society, na 
sequência de diversas petições rece-
bidas, cujas alegações dos signatários 
foram consideradas “suficientemente 
graves para merecer uma investigação 
aprofundada”.

A Comissão concentrou-se na investi-
gação da alegada má administração na 
aplicação da directiva sobre seguros de 
vida, na análise do regime regulador do 
Reino Unido, na observação da situação 
legal das queixas e possíveis compen-
sações.
O Parlamento Europeu recomendou ao 
Governo britânico que elabore um siste-
ma apropriado destinado a indemnizar 
na totalidade as vítimas da Equitable Life 
tanto no país como no estrangeiro, em 
virtude da sua incapacidade de proteger 
os tomadores de seguros de acordo com 
a legislação da União Europeia. Esta 
recomendação suscitou por parte de 
Hasse Ferreira o seguinte comentário: 
“Devem-se dar esperanças possíveis aos 
cidadãos, consumidores e segurados, 
mas não excessivas ou infundamenta-
das. E a posição face ao Governo inglês 
não me parece como adequadamente 
fundamentada”. 

Francisco Assis e Joel Hasse Ferreira 
intervieram no debate sobre as relações 
UE-Rússia



Numa alteração oral apresentada ao 
Programa MEDA, o principal instrumen-
to financeiro de apoio ao desenvolvi-
mento da parceira euro-mediterrânica, 
o Parlamento Europeu pediu à União 
Europeia que restabeleça imediatamen-
te relações normais com a Autoridade 
Palestiniana e desenvolva condições 
para uma assistência financeira e práti-
ca urgente, incluindo ao novo Governo, 
e garanta assistência humanitária e de 
emergência à população de Gaza.
A proposta de alteração, apresentada 
em nome do PSE, foi feita pelo deputa-
do Paulo Casaca, durante a discussão 
de um relatório onde também interveio 
a deputada Jamila Madeira, que nas 
semanas anteriores esteve em Israel e 
nos territórios ocupados e, no mesmo 
tom de urgência, defendeu ajuda à 
população palestiniana e disponibilidade 
para um empenho reforçado da União 
Europeia para mediar uma solução para 
o conflito dramático no Médio Oriente.
Os deputados consideram que embora 
a parceria euro-mediterrânica não 
tenha ainda produzido os benefícios 
esperados e o seu contributo para o 
abrandamento das tensões na área te-
nha ficado aquém do seu potencial, esta 
parceria pode ser melhorada, sobretudo 
se “houver vontade política”.
Na sequência de uma resolução apro-
vada em Junho do ano passado para 
uma intervenção da Comissão e do 
Conselho, foi possível reduzir os custos 
humanitários mais flagrantes, provoca-
dos pelo congelamento da assistência 

europeia e internacional, pelo não paga-
mento por Israel das receitas alfandegá-
rias palestinianas e pela impossibilidade 
de desenvolver uma economia viável 
com a actual ocupação.
Para Jamila Madeira, é necessário con-
centrar os apoios e as acções em áreas 
específicas e, eventualmente, alargar a 
outras que poderão dar frutos a curto 
prazo, sem grande investimento, como 
é o caso do microcrédito. A deputada 
considerou que a Palestina está numa 
fase de mudança, o que poderá ser um 
prenúncio, a breve trecho, da retoma 
da ajuda financeira internacional e do 
fim da retenção ilegal por Israel das 
receitas alfandegárias a “um povo e um 
governo que se encontram literalmente 
estrangulados”.
Numa recente deslocação à região no 
âmbito de uma delegação do Parla-

mento Europeu para as 
relações com o Conselho 
Legislativo Palestiniano, a 
deputada recordou aquilo 
que viu no terreno: “Vimos 
uma situação de 60 por 
cento da população com 
rendimentos abaixo do 
limiar da pobreza, vimos 
75 por cento de taxa de 
desemprego, vimos greves 
de professores e profis-
sionais da administração 
pública que não recebem 
o salário”. 
Na sua intervenção, o de-
putado Paulo Casaca não 

deixou de alertar para o dilema que a 
União Europeia também vive quanto 
ao apoio aos Palestinianos. “Politica-
mente estamos confrontados com um 
dilema extremamente importante: o de 
assegurar, por um lado, a cooperação 
para o desenvolvimento e a concessão 
de ajuda humanitária a populações que 
são vítimas de dirigentes pouco ou nada 
preocupados com o seu bem-estar e, 
por outro lado, assegurar que os fundos 
comunitários não sejam desviados para 
a compra de material de guerra, para o 
terrorismo ou para campanhas de propa-
ganda e de doutrinação, especialmente 
em crianças, na xenofobia, ódio e suicí-
dios bombistas, como fomos informados 
ter sido o caso em relação ao Líbano”, 
afirmou Paulo Casaca.
Seja como for, como afirma Jamila Ma-
deira, ”é preciso agir. É urgente agir”.
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CIMEIRA UE/BRASIL EM ANÁLISE 
A antevisão da Cimeira UE/Brasil, que decorre em 4 de 
Julho no início da presidência portuguesa, a análise da 
comunicação da Comissão Europeia “Para uma Parceira 
Estratégica UE/Brasil”, a próxima visita do Presidente Lula 
da Silva a Bruxelas, e as relações com o Mercosul, foram 
os temas principais do encontro entre Sérgio Sousa Pinto, 
Presidente da Delegação Mercosul do Parlamento Euro-
peu, e Carlos Vieira da Cunha, presidente da Comissão dos 
Assuntos Exteriores da Câmara de Deputados do Brasil.
No encontro bilateral, em que participou também a embai-
xadora do Brasil junto da União Europeia, Celina Rodrigues, 
foram abordados outros temas como o estado das negocia-
ções do acordo UE/Mercosul e a entrada da Venezuela no 
bloco regional. Sérgio Sousa Pinto considera que a adesão 
da Venezuela “trará um maior equilíbrio a um bloco hoje 
composto por dois grandes países e dois mais pequenos, e 
também propiciará maior segurança em termos energéticos”. 
Considerou, no entanto, que não se deve ignorar o facto de 
poderem surgir eventuais dificuldades, nomeadamente na 
integração do acervo do Mercosul pela Venezuela. 
A propósito da ida a Bruxelas de Carlos Vieira da Cunha, 
a convite de Sérgio Sousa Pinto, realizou-se também 
uma reunião extraordinária da Delegação do Parlamento 
Europeu para as Relações com o Mercosul, onde assumiu 
particular relevo a sessão inaugural do Parlamento do 
Mercosul.

POLÍTICA MARÍTIMA MOBILIZA SOCIALISTAS
O Grupo Socialista no Parlamento Europeu promoveu uma 
audição pública sobre a futura política Marítima Europeia 
que juntou altos responsáveis como Joe Borg, Comissário 
europeu responsável pelas Pescas e Assuntos do Mar, Luís 
Vieira, Secretário de Estado das Pescas, que apresentou 
as prioridades da presidência portuguesa nesta área, e 
Felix Stenschke, em representação da presidência alemã. 
O encontro contou com a participação dos deputados Edite 
Estrela, presidente da delegação portuguesa no Parlamento 
Europeu, Capoulas Santos, Paulo Casaca, Jamila Madeira 
e Emanuel Jardim Fernandes.
A delegação portuguesa elegeu a futura estratégia marítima 
europeia como uma das suas prioridades políticas, tendo 
já organizado audições em Ponta Delgada, Faro, Setúbal, 
Figueira da Foz e Funchal, no âmbito do processo de 
consulta pública em curso sobre o assunto, lançado pela 
Comissão Europeia com base no seu Livro Verde intitulado 
“Para uma Futura Política Marítima da União: Uma Visão 
Europeia para os Oceanos e os Mares”.

COMISSÃO DOS ORÇAMENTOS EM PORTUGAL
Uma delegação da Comissão dos Orçamentos do Parla-
mento Europeu, da qual fez parte o deputado Paulo Casa-
ca, esteve em missão em Portugal para contactos com o 
Governo e o Parlamento Nacional. A agenda de trabalhos 
incluiu encontros com o Secretário de Estado Adjunto e 
do Orçamento, Emanuel Santos, e com o presidente do 
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, 
com quem foi discutida a aplicação dos Fundos Estruturais 
em Portugal. No Parlamento, a delegação reuniu com a 
Comissão dos Orçamentos e Finanças da Assembleia da 
República.
Os parlamentares europeus reuniram-se também com os 
responsáveis das duas agências europeias sedeadas no 
nosso país: a Agência Europeia de Segurança Marítima e 
o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. 
Paulo Casaca, que é membro da Comissão do Controlo 
Orçamental e porta-voz do Grupo Parlamentar Socialista 
para as questões orçamentais, foi o único português que 
integrou aquela delegação do Parlamento Europeu.

PARLAMENTO CONDENA ETIÓPIA
O Parlamento Europeu aprovou uma Resolução sobre a 
situação dos Direitos Humanos na Etiópia, na sequência de 
um veredicto de culpa anunciado contra 38 presos políticos 
que incluem membros eleitos do Parlamento etíope, de-
fensores dos Direitos Humanos, jornalistas e professores. 
Os acusados podem vir a ser condenados à morte nos 
próximos tempos. Ana Gomes considera “inaceitável o si-
lêncio da Comissão e do Conselho”, tanto mais que aquelas 
prisões resultam dos protestos populares e da oposição 
face à fraude eleitoral, um processo que a União Europeia 
denunciou através dos relatórios da missão de observação 
eleitoral, liderada pela própria deputada.

PARLAMENTO FAZ APELO DRAMÁTICO
PARA APOIO À AUTORIDADE PALESTINIANA

UNIÃO NECESSITA REFORÇAR
CAPACIDADES INSTITUCIONAIS
“A União Europeia precisa, a muito curto prazo, de estabelecer 
Presidências estáveis, de integrar e normalizar as responsa-
bilidades nacionais em matéria de política externa, de alterar 
as regras de decisão reforçando as áreas para as maiorias 
qualificadas de consagrar os direitos humanos fundamentais e 
obter personalidade jurídica”, afirmou o vice-presidente do Par-
lamento Europeu Manuel dos Santos, num seminário realizado 
no Porto, a propósito dos 50 anos do Tratado de Roma.
No seminário, que contou também com a presença do ex-
Presidente Jorge Sampaio, Manuel dos Santos apresentou 
algumas prioridades políticas que considerou fundamentais 
que ficassem consagradas na próxima reforma institucional. 
“O modelo social e o espaço de liberdade, segurança e justiça 
que hoje identificam no mundo a integração europeia não 
apenas devem ser desenvolvidos, como sobretudo devem ser 
complementados”, afirmou.
O deputado defendeu também as chamadas “cooperações refor-
çadas” como solução para a União ultrapassar futuros impasses 
e manifestou o seu optimismo em relação ao futuro, declarando 
que a “história da União Europeia nos seus diferentes formatos e 
equilíbrios é uma história de sucesso, tendo garantido o maior pe-
ríodo de prosperidade, paz e coesão jamais vivido na Europa”.
Noutra ocasião, em Bratislava, numa conferência que reuniu 
os líderes dos Parlamentos da União Europeia, Manuel dos 
Santos defendeu que a substância do Tratado Constitucional 
fosse preservada. “A forma não é essencial; a substância 
sim”, afirmou. O vice-presidente do PE defendeu o reforço do 
papel dos Parlamentos nacionais e uma abordagem comum e 
meios adequados em algumas áreas cruciais para o futuro da 
Europa, como o desenvolvimento sustentado, política energé-
tica, imigração, reforço do modelo social europeu, luta contra 
o terrorismo e definição de mecanismos comuns eficazes de 
política económica para a zona euro.

JOVENS PRECISAM DE 
CONDIÇÕES PARA TER 
OS FILhOS QUE DESEJAM
É necessário criar condições para que os jovens euro-
peus tenham os filhos que desejam, sem terem de sofrer 
consequências negativas nas suas carreiras ou de inter-
romper os seus estudos, afirmou a deputada Edite Estre-
la, presidente da Delegação Portuguesa no Parlamento 
Europeu, durante o debate no hemiciclo de Estrasburgo 
sobre as medidas de conciliação da vida familiar e os 
estudos das mulheres jovens na União Europeia.
A deputada considera prioritário eliminar o fosso sala-
rial entre homens e mulheres e garantir a conciliação 
da vida familiar com a vida profissional ou estudantil. 
Segundo defende, a Comissão Europeia e os Estados-
membros devem promover “políticas que tenham em 
conta a especificidade das jovens famílias, designada-
mente mães e pais estudantes, mães solteiras, no que 
se refere aos sistemas de segurança social, a habitação 
adequada, a estruturas de acolhimento de crianças e à 
flexibilidade ao nível curricular e de escolha das insti-
tuições de ensino”.
Conforme sublinhou, as jovens famílias são atiradas 
para as periferias das grandes cidades, o que implica 
mais perda de tempo nas deslocações casa/emprego/
escola, com mais desgaste físico e psicológico e menos 
acompanhamento dos filhos, com custos familiares e 
sociais incalculáveis.
No âmbito de outro debate sobre a delinquência juvenil 
e o papel da mulher, da família e da sociedade, Edite 
Estrela interveio para defender uma política integrada 
e eficaz nos planos familiar, escolar e social, que con-
tribua para a transmissão dos valores sociais e cívicos 
e para a sociabilização dos jovens.

Jamila Madeira e Paulo Casaca intervieram em 
Estrasburgo no debate sobre a situação na Palestina


