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UM BREVE GUIA SOBRE 
A UNIÃO EUROPEIA

POR QUE A UNIÃO 
EUROPEIA EXISTE?

FATOS PRINCIPAIS

A União Europeia (UE) é uma 
união política e econômica   
de 27 Estados-Membros que 

estão localizados principalmente na 
Europa. É o resultado de um processo 
que foi iniciado após a Segunda Guerra 
Mundial com o objetivo de trazer paz 
ao continente. A UE não foi construída 
em um dia. Cresceu gradualmente, 
tratado após tratado. De seis países 
em 1957, a UE tornou-se uma união de 
27 países. Após uma fracassada união 
militar provisória na década de 1950, 
os países europeus concentraram-
se na construção de um mercado 
econômico comum com regras e padrões 
compartilhados.
A criação da UE pode ser caracterizada 
como um processo de integração (novos 
tratados são regularmente assinados, 
trazendo um nível mais profundo de 
integração) que vê a transferência 
de poderes acordados dos Estados-
Membros para o nível europeu. Por 
isso, a UE enfrenta tensões e fluxos 
constantes.

Os Princípios da UE

Esses princípios cruciais explicam como e por 
que a UE funciona:

Princípio da atribuição de poderes: a UE só tem competência 
legal para as áreas em que os Estados-Membros optaram por 
transferir poderes para o nível europeu. Os poderes da UE e 
a forma como as decisões são tomadas têm base legal nos 
Tratados que estabelecem o quadro para o trabalho da UE, que 
foram acordados por todos os Estados-Membros.

Princípio da subsidiariedade: A UE sempre irá lidar priorizando as 
coisas no nível mais local possível. A ação da UE só será proposta 
quando for considerado que um problema não pode ser 
resolvido de forma mais eficiente a nível local. Portanto, qualquer 
ação da UE deve trazer valor agregado.
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A UE e os Estados-Membros têm competências compartilhadas sobre as 
seguintes políticas: emprego e assuntos sociais, coesão econômica, social e 
territorial, agricultura, pesca, meio ambiente, defesa do consumidor, transporte, 
energia, segurança e justiça, saúde pública, pesquisa e espaço, cooperação para o 
desenvolvimento e ajuda humanitária.
Os Estados-Membros só podem aprovar leis nessas áreas se a UE ainda não tiver 
proposto algo ou se tiver decidido que não o fará.
As políticas de competência dos Estados-Membros (e onde a UE pode apoiar) 
incluem: saúde pública, indústria, cultura, turismo, educação e treinamento, 
juventude e esporte, proteção civil e cooperação administrativa.

A UE tem competência exclusiva para políticas ligadas 
ao mercado da UE: alfândega, regras em torno do funcionamento 
do mercado comum, política monetária para os países 
da zona do Euro e acordos comerciais.

Orçamento da UE

Areceita da UE é derivada dos direitos aduaneiros sobre as  
 mercadorias importadas para a UE: uma parte do Imposto 

sobre o Valor Adicionado (IVA) sobre todas as compras ou serviços 
prestados e, mais importante, uma contribuição dos Estados-
Membros, baseada no seu Produto Interno Bruto (PIB).

Esses recursos públicos financiam a implementação das políticas da 
UE e o funcionamento das Instituições da UE (descritas abaixo). Os 
principais gastos são explicados na imagem abaixo:  

A cada cinco anos, os Estados-Membros se reúnem para decidir sobre o 
próximo orçamento: o objetivo é pagar o mínimo possível e obter um bom 
retorno do seu dinheiro. Os países mais pobres recebem mais dinheiro do que 
dão, deixando os países mais ricos como "contribuintes líquidos".

QUAIS SÃO AS COMPETÊNCIAS DA UE?
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Orçamento 2014-2020 da União Europeia

Crescimento sustentável / 
recursos naturais 

€420 BILHÕES

Segurança e Cidadania 

€18 BILHÕES

Europa Global: 

€66 BILHÕES
ADMINISTRAÇÃO: 

€70 BILHÕES

Competitividade para o 
crescimento e empregos: 

€142 BILHÕES

Coesão Econômica, Social 
e Territorial: 

€371 BILHÕES
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Costumamos dizer que uma lei da UE ou uma revisão de lei da UE leva cerca de três anos 
para ser desenvolvida. Há muitas etapas nesse processo, envolvendo diferentes atores e 

consultas, e com muitas oportunidades de influenciar o progresso.

Funciona assim:
Em primeiro lugar, a Comissão Europeia fará o trabalho preparatório para elaborar 
uma nova lei. Isso geralmente inclui uma avaliação de impacto e uma consulta pública 
para ouvir diferentes pontos de vista.

A Comissão Europeia propõe, então, uma lei. 

O Parlamento Europeu e o Conselho, então, decidem separadamente com as suas 
posições e propostas de alterações. Ambas as posições só são acordadas se a maioria 
votar a favor (no Conselho, essa maioria precisa representar 55% dos Estados-
Membros e 65% da população da UE).

Uma vez feito isso, a Comissão, o Conselho e o Parlamento se reúnem (essas reuniões 
são chamadas de "trilogias") para chegar a um acordo final.

Como uma lei é normalmente desenvolvida a nível da UE

O procedimento acima é chamado de decisão conjunta, ou seja, o Parlamento e o Conselho decidirão 
sobre a lei. Esse procedimento é usado para decidir 80% das leis da UE. Há, no entanto, exceções para 
determinadas questões. Algumas políticas exigem unanimidade do Conselho. Em outras políticas, o 
Parlamento Europeu tem poderes mais limitados.

É o caso, por exemplo, dos Acordos de Livre Comércio: o Parlamento Europeu só tem poder formal para 
aceitar ou rejeitar um Acordo de Livre Comércio e não pode fazer alterações no texto.

COMO FUNCIONA A TOMADA DE DECISÕES DA UE 
(EM POUCAS PALAVRAS) 
Existem três instituições principais para a tomada de decisões na UE: a Comissão 
Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia.
Existem dois órgãos legislativos para a União Europeia: 

o Parlamento Europeu - É semelhante a um Parlamento Nacional representando 
cidadãos, com sede em Bruxelas e Estrasburgo, cujos membros são eleitos 
diretamente por cidadãos europeus;

o Conselho - Que é semelhante a uma câmara alta, como um Senado representando 
regiões. Também sediado em Bruxelas é composto por representantes dos governos 
de todos os 27 Estados-Membros.
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1. The logo
M O N O L I N G U A L  L O G O

MONOLINGUAL STANDARD VERSION

The European Parliament  logo comprises 
three different elements: a stylized hemicycle, 
the European Union flag and the name of the 
institution.

It has been designed based on the core values 
the European Parliament stands for: openness 
and democracy.

PROPOSTA DE LEGISLAÇÃO 

ADOÇÃO DE UMA LEGISLAÇÃO 
POR DECISÃO CONJUNTA

Parlamento Europeu

Comissão Europeia

Conselho da União Européia
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COMISSÃO EUROPEIA

A COMISSÃO EUROPEIA É UM ÓRGÃO 
EXECUTIVO INDEPENDENTE CUJA LIDE-
RANÇA É NOMEADA PELOS 
ESTADOS-MEMBROS, MAS É 
POLITICAMENTE RESPONSÁVEL 
PELO PARLAMENTO.

É composta de:
• Um braço político – institucionalizado na posição
de Presidente da Comissão, vice-presidentes e
um "colégio" de comissários que são nomeados
políticos dos Estados-Membros e todos estão
encarregados de um tema específico.

• Um braço administrativo composto por 27
Diretorias Gerais (DG), como Ministérios, e outros
órgãos ou serviços especializados. Cada DG é
responsável por uma área política. Por exemplo: as
DG-Comércio, DG-Meio Ambiente, DG-Agricultura
são compostas por funcionários públicos e
chefiadas por um diretor-geral que responde ao seu
Comissário.  Cada DG é organizada em diferentes
diretorias, que são organizadas em diferentes
unidades.

A Comissão desempenha as seguintes funções:
• É a única instituição que tem competência para
definir a agenda legislativa e propor novas leis. ;
• Assegurar que os tratados da UE sejam
respeitados.
• Assegurar que a lei da UE seja implementada.
• Representar a UE no mundo.

O CONSELHO  

O CONSELHO REPRESENTA OS GOVER-
NOS NACIONAIS DOS 
ESTADOS-MEMBROS E DETÉM SEIS 
RESPONSABILIDADES FUNDAMENTAIS:

• Aprovar leis e aprovar o orçamento,
principalmente em conjunto com o Parlamento

• Coordenar as amplas políticas econômicas dos
Estados-Membros

• Desenvolver a Política Externa e de Segurança
Comum da UE

Duas vezes por ano, o Conselho se reúne à frente
dos Chefes de Estado. Essas reuniões são chamadas
de "Cúpulas". Além disso, reúne-se com mais
frequência no nível ministerial de acordo com o
assunto que está sendo discutido (meio ambiente,
finanças, etc.). Isso significa que os representantes
do Conselho variam de acordo com o tema
discutido.

A cada seis meses um Estado-Membro assume o
papel de Presidente do Conselho. Isso faz deles a
força motriz no processo de tomada de decisão
legislativa e política.

É muito mais difícil influenciar o Conselho do que o
Parlamento porque os esforços devem ser focados
tanto no nível nacional quanto no da UE.

RESUMO DE COMO CADA 
INSTITUIÇÃO FUNCIONA

30%
Embora a população vote 

diretamente para eleger os 
eurodeputados

e isso sobre

do direito nacional tem as 
suas origens no direito da 
UE, os cidadãos europeus 

continuam a sentir-se 
desligados das instituições 

europeias.

-Foto da esquerda para a direita:
Ursula von der Leyen, Presidenta da CE
David Maria Sassoli, Presidente do PE,
Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu.
Foto  : Étienne Ansotte



UM BREVE GUIA SOBRE A UNIAÃO EUROPEIA • ABRIL DE 2021 • 5UM BREVE GUIA SOBRE A UNIAÃO EUROPEIA • ABRIL DE 2021 •

PARLAMENTO EUROPEU 

O PARLAMENTO EUROPEU É A ÚNICA 
INSTITUIÇÃO DA UE DEMOCRATICA-
MENTE E DIRETAMENTE ELEITA E É, 
PORTANTO, A MAIS SENSÍVEL À OPI-
NIÃO PÚBLICA. É COMPOSTO POR 704 
MEMBROS (DEPUTADOS) ELEITOS POR 
CIDADÃOS EUROPEUS A CADA 5 ANOS.

O Parlamento desempenha as seguintes funções:
• Em conjunto com o Conselho tem o poder 
  de aprovar leis e o orçamento da UE;
• Exercer a supervisão democrática de todas as  
  instituições da UE e, em particular, da Comissão.
• Debater questões de interesse público, além de  
  poder colocar questões à Comissão e ao Conselho.  
  Assim, desempenha um papel crucial na ampliação  
  do foco das discussões políticas.

COMO O PARLAMENTO LEGISLA
O Parlamento trabalha nas Comissões (por 
exemplo, na Comissão do Meio Ambiente; na 
Comissão de Relações Exteriores; na Comissão de 
Desenvolvimento) para propor e aprovar alterações 
nas propostas dessas Comissões, que depois se 
tornam leis. Para cada proposta, um "relator" é 
designado por seus pares: este DEPUTADO, e seus 
conselheiros, são responsáveis pela elaboração 
do texto. Paralelamente, cada grupo designará 
"relatores-sombra", que são deputados que 
coordenam a posição de seu grupo sobre o texto. 

O consenso está no centro da formulação de 
políticas do Parlamento, uma vez que nenhum 
grupo tem a maioria. Um relator "bom" conseguirá 
ouvir e chegar a um acordo com os "relatores-
sombra". Assim que houver um acordo, o texto 
segue para votação na Comissão antes de ser 
votado por todos os deputados, em Plenário.

O Parlamento Europeu é também um importante 
instrumento para que o público possa fazer 
pressão. Eles podem fazer isso através de 
perguntas, relatórios e audiências.

COMO O PARLAMENTO É ORGANIZADO
A maioria dos deputados pertence a um "grupo" 
político e a uma "delegação nacional". Grupos 
se reúnem a nível da UE com partidos nacionais 
semelhantes. Por exemplo: o Grupo do Parlamento 
Europeu dos Social Democratas (S&D) reúne 
partidos socialistas nacionais como o francês "Parti 
Socialiste" ou o alemão "Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands".

Dentro desses "grupos", há "delegações nacionais" 
que reúnem deputados do mesmo partido e do 
mesmo país. 

Nem todos os "grupos" são ideologicamente 
homogêneos. Há diferenças de posições 
dependendo dos países de origem dos deputados. 
Por exemplo, os europeus do norte são geralmente 
muito mais pró-livre comércio do que os europeus 
do sul. Os europeus orientais serão menos sensíveis 
às questões climáticas do que os europeus 
ocidentais. 

Há sete grupos políticos, da extrema esquerda à 
extrema direita, como descrito na imagem abaixo. 

Os Verdes (“The Greens”, partidos dos ecologistas) 
são o grupo mais ideologicamente homogêneo e 
são muito coerentes na forma como votam. Por 
outro lado, os socialistas ou os conservadores serão 
muito mais fragmentados, dependendo de seus 
países de origem.

Historicamente, o Parlamento tem uma maioria 
que consiste em uma coalizão entre os partidos de 
centro-direita, como os conservadores, denominado 
Partido Popular Europeu (EPP); e os  centro-
esquerda, os socialistas. No entanto, nas eleições 
de 2019, esses dois partidos, pela primeira vez, 
perderam sua maioria e tiveram que fazer um 
acordo com os Liberais (Renew Europe-Renova 
Europa).



6UM BREVE GUIA SOBRE A UNIAÃO EUROPEIA • ABRIL DE 2021 • UM BREVE GUIA SOBRE A UNIAÃO EUROPEIA • ABRIL DE 2021 •

Acesso às instituições da UE

Ao se reunir com os formuladores de políticas da UE, é importante adaptar seu discurso
à pessoa com quem vai falar. Alguns serão mais sensíveis aos argumentos políticos,

enquanto outros só serão convencidos pela perícia técnica. Abaixo está uma breve descrição dos 
principais tipos de atores que você encontrará. Espero que seja útil na preparação de reuniões ou 
chamadas.

Parlamento Europeu
O Parlamento é a instituição mais fácil de "acessar". É a mais democrática e aberta, o que 

significa que é muito fácil conseguir uma reunião com um deputado ou 
seu assistente. Isso torna o Parlamento propenso ao lobby. Diferentes 
grupos políticos têm maior ou menor interesse em ouvir os insumos da 
sociedade civil: os Verdes (“The Greens”), de esquerda, e os deputados 

de S&D provavelmente serão mais abertos do que o PPE centro-direita, embora haja muitas 
exceções. 

Alguns deputados também são mais poderosos do que outros: chefes de delegações, chefes de 
grupos, chefes de Comitês. Os deputados eleitos há muito tempo também tendem a ter mais 
influência do que os deputados eleitos recentemente, já que leva tempo para entender as regras 
do jogo.

Os deputados são políticos. Por isso serão mais sensíveis a argumentos que convencerão seus 
eleitores e adversários políticos, ao invés de argumentos técnicos. Eles também provavelmente 
estarão interessados em participar de qualquer atividade (imagem, carta, etc.) que os torne mais 
visíveis.

Comissão Europeia

SSão dois tipos de pessoas na Comissão: políticos e técnicos.
Os comissários e seus gabinetes são o mais alto nível. Eles são nomeados politicamente e têm 

mentalidades políticas. Os membros do gabinete dos comissários devem ter conhecimento sobre 
a questão que estão abordando e entender os objetivos políticos do seu Comissário. Eles são os 
intermediários entre as partes interessadas (como vocês mesmos) e os políticos. Por isso, serão 
sensíveis aos argumentos políticos e ao pensamento geral. Os comissários podem tomar decisões 
sozinhos, por isso você deve tentar fazê-los assumir um compromisso concreto com ação. 

Os funcionários públicos que trabalham na Comissão são puramente técnicos. Eles são 
especialistas em suas áreas e estão interessados em ter discussões sobre conteúdo. Ao encontrá-
los, é importante ter uma forte compreensão da política que você discutirá e estar pronto para se 

embasar em dados e evidências. Eles tendem a valorizar as discussões 
com pessoas que "falam sua linguagem técnica". Eles não serão sensíveis 
a argumentos políticos e muitas vezes não serão capazes de fazer 
coisa alguma como resultado de sua reunião, pois não são seniores o 
suficiente para tomar decisões. Quanto mais baixo for o escalão dele, 

menor será a chance de tomada de decisão. No entanto, se forem convencidos pelos seus 
argumentos, eles poderão levar a questão para os níveis hierárquicos superiores. Funcionários de 
níveis inferiores também podem ser uma fonte útil de informações e conselhos, além de poder 

DICAS PARA PREPARAR REUNIÕES COM FORMULADORES 
DE POLÍTICAS DA UE
Uma coisa fundamental para lembrar é que, apesar dos níveis profundos de integração, 
e ao contrário dos países federais, a identidade comum europeia é pequena. Embora 
as pessoas votem diretamente para os deputados do Parlamento Europeu (como 
uma câmara dos deputados) e cerca de 30% do direito nacional venha das leis da UE, 
os cidadãos europeus ainda se sentem bem distantes da UE. Portanto, ao analisar a 
política europeia é preciso ter em mente que elas serão mais definidas pelos interesses 
nacionais do que pelo interesse público inexistente da UE.

« Parlamento é
a instituição da UE

o mais fácil de acessar. »

« A Comissão reúne dois 
tipos de atores: políticos 

e técnicos. »
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VEJA O GUIA DO ATIVISTA PARA A UE

O Conselho

O Conselho é a instituição mais difícil de acessar. Por isso, você raramente terá a 
oportunidade de se reunir com pessoas que trabalham no nível do Conselho, em 

Bruxelas. É muito mais provável que você os encontre nacionalmente, no 
ministério relevante.

Se você encontrar funcionários públicos que trabalham em uma 
Representação Permanente, então você deve abordá-los de forma semelhante à forma como 
você abordaria os técnicos da Comissão Europeia.

Se você encontrar um Representante Permanente (que tem um papel semelhante a um 
Embaixador), então considere seus interesses políticos já que o seu papel é representar 
os interesses de seu país. Você deve falar com eles de forma semelhante à forma como se 
aproximaria de um comissário ou membro do gabinete.

« O Conselho é a 
instituição de acesso 

mais difícil. »

« Quando você encontra os legisladores europeus, é importante 
adaptar seu discurso à pessoa com quem você está falando.»

MENSAGEM DO AUTOR:

Este guia não pretende ser científico ou cansativo. O conteúdo é extraído de dez anos de trabalho 
em temas da União Europeia, inclusive no Parlamento Europeu. O objetivo é dar ao leitor 
"uma sensação" da dinâmica do "campo de batalha política da UE" e permitir que organizações 
não-europeias da sociedade civil, bem como, líderes de organizações indígenas e florestais 
compreendam melhor o tipo de personagens que encontrarão quando vierem a Bruxelas, a fim 
de defender melhor os direitos dos povos da floresta junto à UE.

Contacto : Pierre-Jean Brasier, pierre-jean@fern.org

https://youtu.be/s0LTX8-n2us
https://youtu.be/s0LTX8-n2us
https://youtu.be/s0LTX8-n2us
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A publicação foi produzida com o apoio do Programa de Vida 
da União Europeia e da Fundação Ford. As opiniões expressas 
não podem, de forma alguma, ser consideradas como reflexo 
das opiniões dos doadores.

http://filinvisible.org
https://twitter.com/WeavingTies
https://www.facebook.com/WeavingTies
http://www.lafabriquerouge.com
https://www.instagram.com/WeavingTies/



