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DIPr_03  - COMUNIDADE EUROPÉIA (atual UNIÃO EUROPÉIA) 

 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

A Comunidade Européia é o produto de longa evolução, onde o mercado interno 

vem ali conceituado como um espaço sem fronteiras, com livre circulação de: 

pessoas, serviços, mercadorias e capitais.  

 

Constituída inicialmente pelo Tratado de Roma de 1957, depois alterada, para 

União Européia, composta de 27 países, com uma população estimada de 460 

milhões de pessoas e 20 idiomas oficiais e um PIB estimado de US$ 12,5 trilhões. 

 

Suas sedes estão localizadas em Bruxelas na Bélgica, Luxemburgo e Estrasburgo 

e o a Presidência é alternada entre os países participantes, estando atualmente em 

Dublin, na Irlanda, que preside atualmente a UE.,  

 

 

 

2. ESBOÇO HISTÓRICO 

 

Napoleão e Hitler tentaram conquistar a Europa pela força, mas nos tempos 

modernos ela se une pela necessidade e pelo bom senso. 

 

A C.E. foi criada pelo Tratado de Roma em 1957, que foi um dos fatos jurídicos 

mais importantes do século passado e vem demonstrar que o Direito Internacional 

como sistema é possível desde que a cooperação supere o conceito de soberania 

dos Estados. 

 

Tudo iniciou com a necessidade de defesa, com o Tratado de Bruxelas, em 1948 

composto por: Grã-Bretanha, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo e que depois 

se tornou em União da Europa - UEO sendo um compromisso de assistência 

automática em caso de agressão armada na Europa. 

 

Veio depois o Tratado do Atlântico Norte - OTAN em 04/04/49, com a ajuda dos 

USA, vieram outros como a OECE - Organização Européia de Cooperação 

Econômica em 15/04/48 que depois em  14/12/68 foi substituída pela OCDE 

(Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 

 

Em 18/04/51 - Comunidade Européia do Carvão e do Aço. 

Em 1954 - juntou-se com a CEE e foi criado um exército europeu subordinado à 

OTAN, de onde nasceu a Comunidade Européia Ocidental, com a queda do muro 

de Berlim (1961 à 1989). 

 

Em 1957 tivemos a EURATOM (CEEA) Comunidade Européia de Energia 

Atômica, e que acabou se fundindo em 1965 pelo Tratado de Bruxelas. 
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Em 01/07/87 entrou em vigor o Ato Unico Europeu que tratou dos três tratados 

comunitários e que tratou de questões como o mercado interno e política comum 

estabelecendo progressivamente o seu término para 31/12/92. 

 

Em outubro/97 firmaram o TRATADO DE AMSTERDÃ (HOLANDA), que modificou 

o Tratado de Maastricht, estabelecendo novas regras sobre a eliminação de 

fronteiras: (legislação comum para vistos, asilo político e detalhes sobre emprego) 

 

CONFERÊNCIA DE MADRI: Assinatura de acordo Inter-regional de Cooperação 

entre a U.E. e Mercosul, com objetivo de criar processo associativo que inclui uma 

etapa superior com a criação de uma Zona de Livre Comércio, em 15/12/95 e 

Assinatura da Declaração Conjunta sobre diálogo político. 

 

Tratado de Niza em 01/02/2003, onde ficou acertada a limitação de pessoas 

provenientes dos 8 países do Leste Europeu, (que ingressaram em 01/05/2004), 

por um período de 7 anos e criou um sistema de tomada de decisões para dar 

maior fluidez ao funcionamento da EU, fixando novas normas para as instituições e 

a sua forma de trabalho. 

 

Recentemente, RECORDANDO a importância histórica do fim da divisão do 

Continente Europeu; 

 

DESEJANDO completar o processo lançado pelo Tratado de Amsterdã tendo em 

vista preparar as Instituições da União Européia para funcionar numa União 

alargada; 

 

DETERMINADOS a avançar, nesta base, com as negociações de adesão a fim de 

concluir com êxito nos termos do Tratado da União Européia; 

 

RESOLVERAM alterar o Tratado da União Européia, os Tratados que instituem as 

Comunidades Européias e alguns atos relativos a esses Tratados e os países 

constantes da Comunidade Européia assinaram o Tratado de Nice, em março/2000 

 

 

3. INTEGRANTES (atualmente com 27 países – ago/2007) 

 

Início em 1957 com a Alemanha, França, Itália, Holanda, Bélgica, Luxemburgo 

1973 entraram: o Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, 

1981 a Grécia, 

1986 Portugal e Espanha,  

 

1995 entraram a Áustria, Suécia e Finlândia. 

 

Em 01/05/2004 ingressaram mais 10 países, sendo: Eslovênia, Eslováquia, 

Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia e a República Tcheca (do Leste da 

Europa) e Malta e Chipre (do Sul da Europa). 

 

Em   01/01/2007 ingressaram: a Bulgária e a Romênia. 

 

Em negociação: República da Macedônia, Croácia e Turquia 
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4. REALIZAÇÕES JÁ ACONTECIDAS: 

 

A- Livre circulação dos trabalhadores, conseguida em 1968. 

B- Direitos dos trabalhadores e família, de entrar e permanecer em outro Estado. 

C- Mobilidade profissional. 

D- Acesso a reconvenção profissional, subsídio de instalação em novo emprego, 

mantendo o nível de remuneração quando o emprego for reduzido ou suspenso 

(desde 1960). 

E- Igualdade da remuneração, acesso ao emprego. 

F- Ampliação do papel do CES (Conselho Econômico Social) 

G. Adoção da moeda única Euro em 12 países  

 

A maior preocupação é com o tema social, onde temos a extinção de toda 

distinção em relação à nacionalidade. 

 

Uma política administrativa, constitucional, tributária e até criminal, tem que 

necessariamente, passar pelo enfoque social. 

 

Para construir um mercado comum, as liberdades de circulação de pessoas, 

serviços e capitais devem estar intimamente ligadas ou relacionadas, só havendo 

restrições por motivo de ordem pública no que tange à segurança e à proteção da 

vida. 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS. 

- Espaço sem fronteiras, com livre circulação de mercadorias, pessoas, 

serviços e capitais. 

- Soberania relativa de seus membros. 

 

Vemos hoje a União Européia, iniciada como uma forma de integração econômica 

da Europa, acabou por avançar tanto na direção da supra-nacionalização de suas 

decisões que muitos afirmam que já vêem nela uma verdadeira Federação. 

 

 

 

6. PROPÓSITOS 

 

O Tratado da União Européia, assinado em 07/02/92 na cidade de Maastricht na 

Holanda, implementou a União Européia, de forma sucessiva, com efetivação a 

partir de 10/11/93. 

 

O propósito era de alcançar a união econômica e monetária em 1999, com uma 

moeda única (ECU) EUROPEAN CURRENCY UNIT que seria formada por uma 

cesta de moedas dos Estados-membros, emitida pelo Fundo Europeu de 

Cooperação Monetária FECOM e que entrou em vigor a partir de 2002 com o novo 

nome de EURO, gerenciado por um Banco Central Europeu, substituindo as 

moedas nacionais de 12 países, dos 15 integrantes naquela oportunidade (Reino 

Unido, Suécia e Dinamarca não adotaram) 
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Está em processo de aprovação uma Constituição Européia, supra-estatal para 

poder coordenar as atividades dos estados-membros (aproximando ao conceito de 

entidade confederada). 

 

 

7. ESTRUTURA JURÍDICA 

 

É considerada como a espinha dorsal da Comunidade e formada por: 

 

A. Comissão Européia (Órgão Executivo da U.E.): composta por 27 membros, 

sendo um cidadão de cada país, designados por eles, por um período de 4 anos e 

está sujeita apenas ao controle do Parlamento Europeu. 

 

B. Conselho de Ministros: formado por Chefes de Estado ou de Governo de cada 

Estado-membro e a presidência é exercida rotativamente por cada um deles 

durante seis meses. 

Finalidade: definir as principais políticas da Comunidade. 

 

C. Tribunal de Justiça: é composto de 25 juizes, assistidos por 6 advogados 

gerais, todos nomeados por 6 anos. 

Objetivo: pronunciar-se a pedido de um tribunal nacional, sobre a validade das 

disposições comunitárias. 

 

D. Parlamento Europeu: formado por 785 deputados, são eleitos pelo sufrágio 

universal e mandato de 5 anos e está situado em Estrasburgo. 

Tem funções: legislativa, orçamentária, política e de controle. 

 

E. Comitê Econômico e Social e Comitê Consultivo - CECA. 

É composto por 189 membros, representa as entidades patronais, os sindicatos 

operários e outros grupos de interesses. 

O CECA é composto por 96 membros representantes dos produtores, 

trabalhadores e consumidores. 

Trata das questões relativas ao carvão e ao aço. 

 

F. Tribunais de Contas: 

Formado por 27 membros nomeados pelo Conselho após consulta ao Parlamento.  

Controla todas as atividades financeiras da Comunidade. 

 

 

 

8. FINALIDADES DAS INSTITUIÇÕES  

 

 Pela finalidade: construir uma verdadeira união européia. 

 

 Pelos seus métodos: a organização de suas relações tende a fazer 

prevalecer o interesse geral dos europeus. 

 

 Pelos seus resultados: O Conselho de Ministros e a Comissão, dispõem de 

poderes de decisões autônomos e formulam atos jurídicos que têm força de 

lei e se aplicam diretamente aos cidadãos. 
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 Os atos jurídicos são chamados de: 

- Regulamentos: quando são impostos a todos diretamente. 

- Decisões: quando são impostos apenas aos Estados-membros, a 

empresas ou indivíduos. 

- Diretivas: quando fixam unicamente objetivos obrigatórios 

- Recomendações e pareceres: quando tratam de atos que não tem 

força vinculativa 

 

9. TEMORES DA EUROPA NO PÓS-GUERRA: 

 Possível nova guerra mundial. 

 Posição geográfica entre USA e URSS 

 Possível novo conflito entre a França e a Alemanha. 

 Problemas com a fome do povo 

 

10. DIREITO DA UNIÃO EUROPÉIA, a União Européia é uma comunidade de 

direito que dispõe de um regime jurídico próprio a serviço da integração, 

composto essencialmente por um Direito primário e um Direito derivado.  

 

O Direito primário é a fonte da qual deriva o restante do ordenamento 

comunitário, que no plano hierárquico lhe está subordinado. É um Direito de 

origem consensual, que surge de tratados, os quais contêm uma certa renúncia 

de soberania por parte dos estados signatários.  

 

O Direito derivado é composto por todas as normas adotadas pelas instituições 

comunitárias pertinentes na aplicação e desenvolvimento dos objetivos e 

princípios dos tratados, que podem adotar a forma de regulamentos, diretivas ou 

decisões, e têm, de qualquer modo e em medida maior ou menor, caráter 

obrigatório. 

 

 

11. FORTES CANDIDATOS PARA FUTURO PROCESSO DE ADESÃO:  

 

Para o caso da Turquia ainda está em estudos, pois depende ainda de reformas 

Constitucionais, da abolição à pena de morte, do reconhecimento do direito à 

Educação e a informação em línguas diferentes da turca (que atualmente é um 

direito negado), apensar de ser considerada um modelo de Democracia Islâmica, 

quando optaram pela Democracia e um Islamismo moderado 

 

A Croácia e a República da Macedônia também já manifestaram seu interesse em 

aderir ao bloco. 

 

Outros países dos Bálcãs que também pretendem ingressar na EU, foram 

notificados que poderão aderir apenas depois de mudanças para melhorarem suas 

condições políticas e econômicas. 

 

A Noruega e a Suíça, que teriam adesão mais fácil já manifestaram  algumas vezes 

a possibilidade de se candidatarem a inclusão. 
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Sites para consulta: 
 

http://www.europa.eu/index_pt.htm 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Europeia = 

Constituição Européia 

http://www.europa.eu/index_pt.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Europeia

