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Se há instituição europeia que sai formalmente reforçada com a entrada em vigor do
Tratado de Lisboa, é o Parlamento Europeu
(PE), agora dotado de autoridade orçamental idêntica à do Conselho constituído pelos
chefes de Estado ou de governo dos 27
países membros da actual União.
O reforço dos poderes legislativos do PE
envolve a sua co-decisão em 40 novas áreas
como a agricultura, a segurança energética,
a justiça, a imigração, os assuntos internos,
a saúde e os fundos estruturais. A aprovação
do PE também passa a ser obrigatória relativamente a acordos internacionais negociados pela UE, relativos, particularmente, ao
comércio internacional.
Mas a atribuição de mais poderes ao PE
envolve igualmente novas responsabilidades
para os parlamentos nacionais, que passam
a dispor de mecanismos que limitam a sua
acção. Ao contrário do que sucedia anteriormente na maioria das suas áreas de acção, a
UE só poderá sobrepor a sua acção legislativa aos legisladores nacionais se “conseguir

CRISTÃO-DEMOCRATA BELGA NA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO EUROPEU
O Tratado de Lisboa criou o posto de presidente do Conselho Europeu, que exerce funções a
tempo inteiro durante um mandato de dois anos e meio (30 meses) e pode ser reeleito uma
vez. Na reunião informal de 19 de Novembro de 2009, em Bruxelas, os chefes de Estado ou
de governo dos países membros nomearam para essas funções Herman Van Rompuy, então
primeiro-ministro belga. Van Rompuy, nascido a 31 de Outbro de 1947 em Etterbeck, licenciado
em economia (depois de um bacharelato em filosofia tomista) pela Katholieke Universiteit Leuven, dirigente do CD&V (Christen-Democratisch en Vlaams), é tido como um homem simples
e modesto, o protótipo do “perfil baixo” que contraria, por definição, a imagem de líder carismático inicialmente pensado para o posto. Conservador e moderado, eurófilo mas não federalista, era presidente da Câmara de Representantes quando aceitou, nos últimos dias de 2008, o
apelo desesperado do rei Alberto II para que ocupasse a chefia do governo, deixada vazia por
Yves Leterme. O seu curto mandato pacificou as relações entre valões, flamengos e bruxelenses.
A sua quota de popularidade disparou quando, no Verão de 2009, se soube que tinha feito férias
com a família atravessando, de roulotte, parte do continente australiano.
Como presidente do Conselho Europeu, cumpre-lhe trabalhar para a coesão e para o consenso no órgão a que preside, cooperando com o presidente da Comissão, e garantir a representação externa da União em matérias como a política externa e a defesa (respeitanto as atribuições da alta
representante).
O Conselho Europeu, composto pelos chefes de Estado ou de governo dos 27, reúne duas vezes por semestre para definir as orientações e prioridades políticas da UE, sem no entanto desenvolver acção legislativa. O presidente da Comissão e a alta representante para os Negócios Estrangeiros
participam nos seus trabalhos. Ao presidente do Conselho compete igualmente apresentar ao Parlamento Europeu o seu relatório sobre cada uma
das reuniões do órgão a que preside.
Disse Van Rompuy sobre o início das suas funções: «L’année 2010 s’inscrira dans un contexte de renouveau. Renouveau institutionnel, d’abord, du
fait de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Renouveau des politiques, ensuite, par le biais d’une série de rendez-vous importants tels que le
réexamen de la Stratégie de Lisbonne, la croissance pour l’emploi, le réexamen des perspectives financières et la définition du nouvel agenda social.
Renouveau du leadership, enfin, avec la prise de fonction de la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
l’installation d’une nouvelle Commission européenne et ma propre élection comme Président permanent du Conseil européen. Sur le court terme,
l’Union européenne continuera à faire face aux effets économiques et sociaux de la crise financière et économique. (…) Le débat sur une Stratégie
économique pour 2020 constituera une opportunité unique pour fixer les axes qui guideront l’Union vers une économie durable et innovante. Je
souhaite que les Chefs d’État ou de gouvernement s’impliquent plus personnellement dans ce débat. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de convoquer une réunion informelle des membres du Conseil européen le 11 février pour permettre un échange de vues approfondi».

demonstrar” que essa sobreposição produz
mais benefícios para cada país membro.

JANUS 2010 anuário de relações exteriores

HERMAN VAN ROMPUY, antigo primeiro-ministro e dirigente do CD&V
Foto: Radio Free Europe Radio Liberty. Disponível em: http://www.rferl.org/content/Herman_Van_Rompuy__Hows_That_Again/1883643.html
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BARONESA TRABALHISTA COORDENA POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA DA UNIÃO EUROPEIA
Catherine Margaret Ashton, nascida a 20 de
Março de 1956 em Upholland, no Lancashire,
formou-se em Sociologia no Bedford College
da Universidade de Londres e foi, enquanto
estudante, na década de 70, militante pacifista
antinuclear (na CND). Em 1999 tornou-se “life
peer” por proposta de Tony Blair, então primeiro-ministro, tomando o título de baronesa
Ashton de Upholland. Em 2007, o primeiro-ministro Gordon Brown designou-a líder da
Câmara dos Lordes. Em 2008 substituíu Peter
Mandleson como comissária europeia da Grã-Bretanha na Comissão Europeia, deixando a
Câmara. Um ano depois, a 19 de Novembro
de 2009, a reunião informal de 27 chefes de Estado da União Europeia escolhia-a para primeiro alto
representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, sucedendo a Javier
Solanas, anterior alto representante para a Política Externa e de Segurança Comum. À baronesa
trabalhista (que, por inerência do cargo, passa também a ser vice-presidente da Comissão) cabe,
assim, e durante cinco anos, a coordenação da política externa e de segurança da UE, presidindo
às reuniões regulares dos 27 ministros europeus das Relações Exteriores e Negócios Estrangeiros,
e tendo o poder de submeter propostas aos Estados membros na sua área de responsabilidade (o
que também constitui novidade). Ao mesmo tempo, um novo Serviço Europeu de Acção Externa
(um corpo diplomático europeu) representará, de modo mais coordenado, as posições da UE em
mais de 130 países do mundo actual.

No seu parágrafo 28A.7, o Tratado de Lisboa diz que “se um Estado membro vier a ser alvo de
agressão armada no seu território, os outros Estados membros devem prestar-lhe auxílio e assistência por todos os meios ao seu alcance, em conformidade com o artigo 51.º da Carta das Nações
Unidas.” Tal artigo não prejudica as obrigações assumidas pelos Estados membros da Aliança Atlântica, mas atribui à União Europeia uma cláusula de defesa mútua como a do Artigo 5.º do Tratado
do Atlântico Norte, agora extensiva a situações de ataque terrorista.
Cepticismo parlamentar
A designação da baronesa Ashton surpreendeu, dada a relativa obscuridade da sua carreira política,
mas Charles Clark, antigo Home Secretary, garantiu que “a Cathy está tão surpreendida como toda
a gente, mas já a vi em acção e tenho grande respeito por ela, porque é excelente a construir boas
relações e uma boa negociadora”.
Apresentando-se, em Janeiro de 2010, aos deputados europeus, a nova chefe da diplomacia europeia
defendeu um papel mais importante para a UE nomMundo “na promoção da paz, na proteção das
pessoas mais vulneráveis, no combate à pobreza, atacando os numerosos problemas do nosso tempo”, mas foi vaga na abordagem das grandes questões internacionais como a guerra no Afeganistão, as
ambições nucleares do Irão ou a situação no Médio Oriente — o que levou deputados ecologistas e da
esquerda comunista a expressar a sua decepção com a falta de “visão” da baronesa. Outros deputados
lamentaram a sua falta de experiência diplomática, e que a escolha para este posto tenha recaído sobre
uma inglesa (grande parte da opinião britânica é eurocéptica e reticente em relação a políticas europeias de defesa). Ashton também evitou comprometer-se com o projecto de desnuclearização a longo
prazo do presidente americano Barack Obama, mas mostrou-se céptica em relação à criação de um
quartel-general militar europeu em Bruxelas, ideia que a França apoia, sem sucesso, há alguns anos.

CATHERINE MARGARET ASHTON, baronesa de Upholland.
Foto: World Economic Forum, Monika Flueckiger. Disponível em: http://www.flickr.com/photos/worldeconomicforum/3488049345/
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