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O pomo da discórdia 

A controvérsia gerada pela reabertura do Tratado de 

Nice praticamente eclipsou o facto de que o projecto de Trata

do Constitucional que está actualmente em estudo na Confe

rencia Intergovernamental cumpre muitos dos objectivos 

gerais do governo espanhol. Entre eles, destacam-se a incor

porac;ao da Carta dos Direitos F\mdamentais, o reconheci

mento da personaliclade jurídica da U niáo, o desaparecimento 

da estrutura empilares criada em Maastrícht, a simplificac;áo 

dos instrumentos legislativos e a generalizac;ao da tomada de 

decisoes por maioria qualificada. A pedido dos representan

tes do governo de Madrid, o projecto também afirma que a 

U 1úáo respeitará "as func;óes essenciais do Estado, nomeada

Charles Powell * 
o futuro presidente será proYavelmente escolhido de um le

que de antigos chefes de Estado e de governo, o que levanta 

algumas dúYidas sobre a autoriclade que possa exercer sobre 

os restantes membros do Conselho Europeu , sobretudo em 

rela«_áo aos representantes dos maiores Estados. 

Devido, parcialmente, ao receio de que um presidente 

"permanente" do Conselho Europeu pudesse competir corn 

o futuro ministro dos Negócios Estrangeiros, o governo es

panhol nao demonstrou na Convenga.o, inicialmente, um gran

de entusiasmo por esta figura. Estas reticencias foram também 

alimentadas pela possibilidade de a sua presenc;a na Comis

sao, onde ocupará uma vice-presidencia e coorclenará os de

mente as que se destinam a ga

rantir a integridade territorial 

do E stado, manter a ordem 

pública e salvaguardar a se

gurarn:;a interna", art igo que 

fortalecerá a posic;ao de futu-

Grar;;as a obsesséio de Chirac pela manutengiio, 
a qualquer prer;;o, da paridade ele votos da 

mai s aspectos da acgao 

externa da Uniao, pudesse in

terferir no bom funcionamen

t o da Comi ssao . Nao por 

acaso, a decisao de !he conce

der a direcc;ao do Conselho de 

Negócios Estrangeiros e de o 

dotar da capacidade de inici-

Franga e da Alemanha na Conselho, em Nice 
chegou-se a um anómalo acordo que outorgou 

ros executivos perante possí

veis tentac;óes de secessao. 

Os acordos alcanc;ados 

a Espanha um peso notável eni relar;;áo aos 

Estados mais populosos. 
ar propostas (com ou sem a 

Comissao), niio fez mais que reforc;ar a sua posii;ao em rela

c;ao ao presidente do Conselho Europeu, confirmando os te-
no domínio institucional também reflectem, em boa medida, 

as preferencias do governo espanhol. Juntamente com Tony 

Blair e J acques Chirac, José María Aznar tinha defendido 

afincaclamente a reforma da presidencia rotativa do Conse

lho Europeu, cujas limita<;óes CA1)erimentou em primeira mao 

durante o primeiro semestre de 2002. Tal como propunha o 

documento hispano-británico apresentaclo em Fevereiro de 

2003, o futuro presidente, eleito por maioria qualifícada pelos 

chefes de Estado e de governo para um mandato de dois 

anos e meio, que poderá ser renovado urna única vez, terá 

como ti.mgóes presidir e dinamizar as reunioes do Conselho 

Europeu, facilitando a sua coesao e o consenso interno, e 

encarregar-se-á de preparar os trabalhos do Conselho de 

Assuntos Gerais e de zelar pela sua continuiclade. Também 

assumirá a representa<;aó externa da Unía.o em questoes de 

Política Externa e de Seguran«_a Comum, "sem prejuízo das 

competencias do Ministro dos Negócios Estrangeiros" . De 

qualquer modo, ao niio ostentar um cargo político nacional, 
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mores iniciais do governo. 

No que se refere ao Conselho, o executivo espanhol nao 

apoiou a criagao de um Conselho Legis lativo (que se fundi 

ría como de Assuntos Gerais), basicarnente por receio de 

que, com o tempo, pudesse converter-se numa segunda ca

mara legislativa, ao estilo federal. Em alternativa, Madrid 

preferiría que as reunioes dos conselhos sectoria is fossem 

públicas quando actuassem como órgaos legislativos. O go

verno espanhol também apoia a cria<;ao ele equipas p1·esi

denciais, formadas por quatro ou cinco E stados, que 

assegurariam as presidencias das diversas for mac;óes do 

Conselho, rodando a cada dois anos. 

Thmbém nao se pode afirmar que as refonnas referentes 

a Comissao sejam ma l encaradas pelo executivo espanhol. 

Neste donú1úo prevalecen a tese hispano-britiin.ica sobre a fran

co-alema, já que o presidente da Comissiio nao será eleito di

rectamente pelo Parlamento Europeu, como contemplava o 

eixo Paris-Berlim, sendo proposto pelo Conselho Europeu (por 
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p l'cgo, da pa l'idade de voto,; da Fnin<;a e da Alemanlrn na 

Consel ho, em N ice chegou-se a um anóma lo aconlo que 

outorgou tl Espanha um peso notávcl em l'elagao aos Esta

dos mais populosos - com 27 votos, facc aos 29 dos quatl'o 

gl'a ndcs - tendo em traca Aznar aceite a pel'da fu t ura ele 

uin c:omissário e u ma r edugao ele 14 lugares no Parlamento 

Europeu . Na Convengao, Ch irac surpl'eendeu tudo e todos 

ao s acri ficar sem t itubear a paridadc his tól'ica coma Ale

manha, eliminando ele caminho as vantagens obtidas pela 

E spanha e pela Polónia em 

Nice. Em t roca, Berlim ce

cleu a quase todas as exigen

cias de París, que constatou, 

uma vez mais , que pode li

dera r o eixo franco-a lemao 

mesmo estando em in fer io

ridade de condigoes. 

de Espa nha 11este contencioso, dado que Aznar pl'evc aba n

clonar a presidencia do governo após as eleígocs de Mal'<;O de 

2004, náo deve subestimar-se a credibiliclade desta posturn. 

Poi' out l'o lado, a CJG demonstrou que o consenso existente 

em to rno do texto elaborado pela Convengao ern ma is apa

l'ente que real . Nao obsta nte, o governo também poderia acei

tar a refor ma se se eleYasse o umbra l demográfico da maioria 

qual ificacla dos 60ro propostos para os 66% (d ois tergos) , 

baixando assim a percentagem de populaga.o necessár io parn 

A fó rnrn la adoptad a 

supoc q ue, a par ti r de No

\·cmbrn de 2009, para obter 

u rna maío1·ia qualíficada no 

Conselho numa Uniao de 27 

membros, será necessá rio o 

npoio cla mctade mais um 

dos E stados, e que e,;tes so

mem 60% da populagáo to

tal. Segunrlo este sistema, se 

bem que a sua quota de \ºO

tos no Consclho suba dos 

ac:tuaís 7,8% para 8,2%, A 

E spanha teria mais d ificul

dades para forjar uma mi-

11oria de bloquc io, já que 

precisa r ía do apoío de t res 

A cumplicidade e11tre José Maria Az11ar 
e o preside11te polaco Ale k s a11der K was,iiewsk i . 

Para co11ti1111ar "º d e con·e ,· da Co11fe 1·e11cia b1t e1-go ver11a m e 11tal? 

E stados grnndes, ou de dois graneles mnis a Polónia. AJguns 

espeeialistas considerarn que se exagerou o impacto uegativo 

des ta reforma, já que de acordo corn os c1·i té1·ios de Nice, 

também nao basta a E spanha o apoio de dois Estados g1·an

des para bloquear u rna medida (27 + 29 + 29 = 85, cinco 

votos a menos em rclagiio aos 90 necessários). Na rea lidade, 

o sis tema que mais beneficia Espanha é o actual pois permi

te-lhe a lcan~ar urna minoría de bloqucio somcnte com mais 

dois E stados graudes (8 + 1 O + 1 O = 28, mais t res do que 

os 25 votos requeridos) . 

Na Conferencia Intergovernamenta l que teve início em 

Outubro, o governo espanhol negon-se a contemplar arna

bcrturn de Nice, ameagaudo vetar H re forma cm curso se 

neccssário fo l'. Se bern que H Polónia seja o ú nico a liado fi l'mc 

fo1ja r urna minol'ia de bloqueio. Dado o cada yez maiol' pro

tagonismo do P11rl,1mento Eul'Opeu , também é provável que 

se prncnre 1·ccupcrM a lg·u ns dos lugares sacl'i ficados nas 

negociagoes de Nice. De qna lquer modo, o resultado do refe

rendo (niio vincu la t ivo) sobre o futul'o Tratado, que cl ec:or

l'el'á em J unho de 2004, reflcctirú certamente a c:apnc:idadc 

do governo para nlcnngar os scus ol~jectiYos, o que niio deixa 

de conter a lguns 1·i. cos. 

Em su ma, na perspertint clo goYerno Aznill', o que está 

emjogo na CIG é a possibiliclacle ele cout inuar a actuar w mo 

um dos "grandes": um directoire ele quatl'O E s t.¡¡dos mcni

bl'Os que excluísse a Espanha seria pem irioso parn a lJ niao, 

mas um ele seis E stados, qne incluísse Madrid, seria per feí

ta me11 te a<:cit..ívcl. IF 
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maioria qualificacla) para aprovagiio pelo Pal'lamento Euro

peu. Na perspectiva do governo de Aznar, tal evitará a "con

taminagiio" polít ica da Comissiio, instituigao que, em sen 

entender, deve assemelhar-se mais a uma administragiio do 

qne a um goYerno, bcm como a possível rivalidade entre dois 

"presidentes" dH U niiio, um eleito pelo Parlamento e out1·0 

pelos Estados membros. Por último, o governo nao é contrá

rio a uma redugao significativa do número de comissários e 

defendeu a necessidade ele reforga r a autoriclacle do Presi

dente sobre os restantes co-

ta is e conupgao e, por iniciativa espanh ola, contempla a 

elaboragii.o de urna lei europeia que permita o congelamento 

de fundos e bens de organizagoes terroristas . No que diz 

respeito a cooperagiio policial , também chegou a bom porto 

a proposta franco-espanhola de criar um Comité Perma

nente de Seguranga Interna, que fa cilitará o controlo das 

fronteiras exteriores da Uniii.o. 

O governo Aznar org11lha-se especi a lmente dos seus 

resultados económicos, fundamentalmente no que se refer e 

ao crescimento e a criagao de 

miss,hios, tal como estipula o 

projecto de 'l'ratado. 
Na Conjérencia Intergovernamental que teve emprego e, num primeiro mo

mento, receou que os debates 

da Convengiio pudessem dar 

lugar a r eformas de carácter 

' intervencionista', potencial

mente incompatíveis com a 

Em 'linhas ge r a is, o 

gove rno A znar n iio e ra 

pa rtidário que a Cml\'engao 

propusessc novas t r ans fe

iníc·io em Outubro, o grYVerno espanhol negoit-se 
a contemplar a reabertura de Nice, ameaQando 
vetar a reforma em curso se necessário for. 

rencias de soberanía dos E stados memb1·os para a U niáo, 

preferindo garantir que a ampliagii.o nao servisse de pre

texto para diluir os aYangos j {i alcangados, sobretudo no 

que se refere ao mercado ititerno e á moeda única. Gragas a 

uma combinagao clas t1·adicionais reticencias brita nicas e 

de algumas escandinavas, os convencionais espanhóis iden

tificados coma postura do gove1·no niio tiver¡¡m que se ern

penhar muito para conseguir este objectiYO. Seja como for, 

o goYcrno pode dar-se por satisfeito pelos r esultad os a l

ca ngados em relagao a maioria das políticas a que Espanha 

tem dedicado um inte1·esse prefe rencial nos últimos anos. 

lsto é especialmente verdacle relativamente a ci·iaga.o 

de um vercladeiro espngo europeu de libe1·dade, segu ranga 

e jus tiga , que contribuirá para da r resposta a vários dos 

gi·andes desafíos que a E spanha actualmente enfrenta, como 

sao a !uta contra o terro1·ismo, a imigragii.o ilegal e o c1·iine 

organizado. Em p1·imeiro lugal', urna cláusula de seguran

i;¡a permitirá mobilizai· tod os os instrnmentos a di sposigii.o 

da Uniáo, inclnindo os milita res, para p1·evenir o risco de 

te rrori smo num Estado memhrn, ou pa1·a acudir em sua 

ajucla após te r ocoITido um ata que clesta nntnreza. No do

mínio da cooperagii.o jndicial e penal haverá uma crescente 

comunitarizagiio, que pcnniti1·á a tomada ele decisoes por 

maio1·ic1 qualificacln e o sen cont role por parte do Ti·ibunal 

de J us tiga da U niao. No futuro, a coopen1giio judic ia l em 

matéria penal basea1·-se-á no reconhecimento mútuo de sen

tcni;;as, pel'll1itindo que toda a sen tenga por um crime grave 

seja rcconhccida nos restantes Estados membros. O pro

j ecto de 'l'i·ataclo também p reve a adopgi\o de legisla c;ao 

para a fixagii. o de c1·itéri os comuns para a defini gii. o dos 

delitos e das penas mínimas parn easos de terrorismo, trá

fieo ele seres humanos e de droga , bnrnqucamento de capi-

sua política económica. Neste como noutros terrenos, a recu

sa dos britanicos em passar da unanimidade para a maioria 

qualificada em domí11ios como a fiscalidade ou a seguranga 

social dissipou rapidamente os temores do executivo espa

nhol, partidário de urna mera coordenagao das polític¡¡s eco

nómicas e sociais dos Estados membros por parte da Uniáo. 

Bom acolhida foi a institucionalizagiio do Eurogrupo, bem 

como a possibilidade que os scns membros tomem decisoes 

económicas por maioria qualificada. 

Desde os ataques de 11 de Setemb1·0 ele 2001 que o 

interesse prioritário do governo espanhol tem sido a inclu

sa o da luta antiterrorista nos objectivos rlll PESC/PE SD , 

europeizando assim urna tradicional preocupagiio de Ma

drid. Daí a sua sa t isfaga.operante a possibilidade de, no 

futuro , as miss5es civis e militar es da U niiio puder em con

t ribuir na Juta contrn o te1Torismo, " inclusivamente medi

a nte o apoio prest ad o a te1·ceiros países pa ra que o 

combatam no seu te rritório" . Pelo contrário, o governo é 

céptico em 1·elagao ao futuro desenvolvimento ele urna polí

tica de defesa exclusivamente europeia que pudesse debili

ta r a. NATO e por em causa o víncul o transatlantico. Por 

isso Yin com api·eensiio a possibilidade ele os E stados mem

bros que "cumpram critérios elevados de capacidades mili

ta res" possam subscrever "compromissos mais vinculat ivos" 

para rea lizar "as missoes mais exigentes" a través de urna 

"cooperagii. o estru tu rada". 

Como é sabido, o único aspecto d os trabalhos da Con

vengii.o que suscitou a clesaprovagáo frontal do governo es

panhol fo i a clecisao de redefinir a maioria qualificada no 

Conselho, em r elagii.o a populagii.o dos E stados membros, 

1·eabrinclo assim o ponto mais contlitual do Tratado de Nice. 

Gragas a obsessao de Chirac pela manutengiio, a qualquer 
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