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RESUMO: O artigo explora os impactos da crise econômica de 2008 sobre o Parlamento 

Europeu (PE) a partir da análise comparativa das políticas migratórias e ambientais, no período 

compreendido entre 2008 e 2014. Observaram-se resultados mais conservadores nas primeiras 

do que nas segundas. Em geral, conservadores têm preferências mais intensas relativamente aos 

temas da migração e são eurocéticos; progressistas têm preferências mais intensas nos temas 

do meio ambiente e são eurocêntricos. Supõe-se, portanto, que a crise econômica impacta mais 

nos interesses relacionados aos temas migratórios do que aos temas ambientais, e se espera 

observar significativa variação do conservadorismo dos resultados a depender da área temática.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em trabalho recente (MAMEDE, 2014), constatou-se que, não obstante os novos 

procedimentos, mais democráticos, conferidos ao Parlamento Europeu (PE) pelo Tratado de 

Lisboa (2009), a instituição produziu resultados conservadores relativamente à política 

migratória da União Europeia (EU), em decorrência dos impactos da crise econômica de 2008 

sobre a composição do PE e sobre os resultados legislativos.  

O presente artigo propõe-se a verificar se a natureza do issue afeta o tipo de resultado 

produzido, no contexto decisório que combina regras mais democráticas e crise econômica. 

Portanto, indaga-se: deve-se esperar a repetição de resultados conservadores relativamente ao 

tema ambiental, no contexto decisório do PE? Para tanto, será examinada a produção legislativa 

nas áreas de migração e meio ambiente, no período compreendido entre 2004 e 2014, abarcando 

duas legislaturas. 

 A hipótese que informa esta investigação é a de que, mantidas constantes as demais 

condições, os resultados variam com a variação dos temas substantivos. Se o tema é mais 

controverso e objeto de preferências intensas que dividem eurocêntricos e eurocéticos, como o 

da migração, esperam-se resultados mais conservadores do que aqueles produzidos 

relativamente ao tema ambiental, potencialmente mais capaz de gerar consensos entre os grupos 

políticos. Ademais, espera-se que a variável intensidades de preferências afete as chances de 

ocorrência de barganhas entre os diferentes grupos. 

 Entre os dias 22 e 25 de maio de 2014, o PE realizou a oitava edição de eleições diretas 

para a eleição dos 751 representantes dos cidadãos dos 28 Estados-membros da União Europeia. 

Desde 1979, o PE constitui a única instituição diretamente eleita da UE e, juntamente ao 

Conselho de Ministros – instituição de caráter intergovernamental –, atua como o Poder 

Legislativo do bloco.  O Tratado de Lisboa (2009) – a última de uma série de reformas nos 

tratados e instituições da União Europeia –, conferiu ao Parlamento Europeu poder legislativo 

real em uma série de domínios políticos da UE, ficando, assim, em pé de igualdade com o 

Conselho de Ministros. Com as mudanças, o aval de ambas as instituições passa a ser requerido 

para a tomada de decisão no nível comunitário. 

  Com efeito, ao longo do tempo, as reformas nas regras de funcionamento do PE vieram 

a fortalecê-lo, minando, assim, o chamado “déficit democrático” das instituições europeias, já 

que se ampliava o poder de agenda da instância decisória diretamente eleita. No entanto, se, por 

um lado, houve um avanço, do ponto de vista das regras, propiciando maior participação 

política dos cidadãos europeus nas políticas da União, por outro, o último pleito do PE, em 

2014, registrou o maior número de deputados eleitos de direita e extrema-direita de sua história, 

defensores de políticas sociais e econômicas de cunho conservador, e contrários ao aumento de 

poder da UE em novos domínios da política europeia. Na França, por exemplo, a Frente 

Nacional de Marine Le Pen registrou 25,4% dos votos (frente a 6,3% em 2009), e na Alemanha 

o Partido Nacional-Democrata (NPD) conseguiu 1% dos votos fazendo com que, pela primeira 

vez, um partido declaradamente neonazista tenha conseguido se eleger no Parlamento. 

(HUFFINGTON POST, 26/05/2014). 

 Ademais, embora a crise financeira global tenha se iniciado em 2008, e se alastrado para 

quase todos os países desenvolvidos e mercados emergentes em 2009, iniciando um processo 

de desaceleração da economia, aumento do desemprego e queda na confiabilidade das 
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instituições que compõem a União Europeia, ainda hoje seus reflexos contribuem para um 

ceticismo dos cidadãos com relação aos potenciais benefícios do bloco europeu e, no limite, da 

própria Zona do Euro. Nesse sentido, parece razoável que a natureza das políticas adotadas pela 

União tenha, cada vez mais, um viés conservador, sobretudo em temas controversos como a 

imigração. 

 O artigo está organizado da seguinte forma: a primeira seção apresenta o modelo 

analítico que informa o desenvolvimento do argumento. Na segunda seção é descrito e 

analisado o contexto institucional da União Europeia e, na terceira, o contexto socioeconômico 

inaugurado com a crise de 2008.   A seção 4 traz a análise comparativa das políticas migratória 

e ambiental, nas legislaturas 2004-2009 e 2009-2014 do Parlamento Europeu. As conclusões 

apresentam os rendimentos analíticos do estudo e sugerem novos desenvolvimentos nesta 

agenda de pesquisa. 

 

SEÇÃO 1 – INSTITUIÇÕES, CONDIÇÕES E RESULTADOS POLÍTICOS 

 

O problema em foco neste artigo remete à análise dos efeitos combinados de instituições 

e condições sobre os resultados políticos. Especificamente, pretende-se verificar se, e como, a 

natureza do issue afeta os resultados políticos em um contexto de adoção de regras mais 

democráticas pelo Parlamento Europeu e de crise econômica mundial. 

Em consonância com o novo institucionalismo da escolha racional, instituições 

políticas são aqui definidas como as regras formais do jogo que determinam quais atores são 

incluídos ou vetados, quais movimentos são permitidos ou proibidos, quais sequências de 

movimentos são aceitas e qual é a informação disponível (TSEBELIS, 1998). 

Przeworski (1991) afirma que a democracia é a expressão, ou a resultante, do jogo 

combinado de instituições e recursos, deixando claro que a adesão ao conceito procedimental 

de democracia (DAHL, 1956) não autoriza o analista a desconsiderar as condições do contexto 

sob as quais as instituições operam. Na mesma direção, Dahl (1991) retoma o tema da tensão 

entre instituições democráticas e sociedades de grandes números e múltiplas clivagens e indaga: 

quais são as instituições políticas necessárias para a democracia em grande escala? 

Referindo-se à construção da União Europeia, Dahl remete aos desafios da terceira 

transformação1, do Estado-nação para as Instituições supranacionais, e cunha o conceito de 

federalismo transnacional. O principal desafio, segundo o autor, é o da poliarquização das 

instituições supranacionais, que operam sob condições de grande complexidade e diversidade, 

potencializando as chances de produção de déficits democráticos. 

Esta é a moldura analítica do problema sob exame. Pretende-se analisar 

comparativamente o processo decisório do Parlamento Europeu, relativo às políticas 

migratórias e às políticas ambientais. A partir da mobilização das variáveis natureza da 

preferência e intensidade de preferências (DAHL, 1956; SARTORI, 1994), os legisladores 

                                                           
1 Em Democracy and its critics, DAHL (1956) afirma que a primeira transformação se refere àquela da polis grega 

para a cidade-Estado e a segunda, da cidade-Estado para o Estado-nação. 
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serão posicionados nos eixos esquerda/direita e eurocêntricos/eurocéticos seguindo a 

classificação de McElroy & Benoit (2011).  

Outra importante variável deste estudo é a do controle de recursos políticos (DAHL, 

1956), que será operacionalizada a partir do conceito de veto point, de Tsebelis (2002). No caso 

do meio-ambiente, dado o volume de atos legislativos da União Europeia relativos à matéria, 

optou-se por focar no campo mais amplo de alterações climáticas e ambiente, que engloba os 

principais comprometimentos feitos pela União – inclusive em esfera internacional – acerca da 

contenção dos efeitos adversos do crescimento econômico para o meio-ambiente. Destacam-se, 

nessa categoria, políticas destinadas à redução de emissões de gases de efeito estufa e ao 

retardamento do aquecimento global. (PARLAMENTO EUROPEU, 2015a). O subtema de 

alterações climáticas e meio-ambiente se revelou com variações mais salientes relativamente às 

variáveis independentes deste estudo. 

A crise econômica mundial, deflagrada em 2008, constitui a variável interveniente da 

investigação em tela. Postula-se que tal crise configurou-se como uma conjuntura crítica 

(ACEMOGLU & ROBINSON, 2012) que redistribuiu preferências e recursos entre os atores 

políticos, contribuindo para a eleição de maior número de legisladores conservadores, 

posicionados mais à direita do espectro político-ideológico.  

MAMEDE (2014) demonstrou que os efeitos combinados de instituições e condições 

geraram resultados mais conservadores relativamente à política migratória. A figura 1, abaixo, 

apresenta o modelo analítico construído por ela: 

 

FIGURA 1: Identificação das variáveis da pesquisa 

 

         

   

 

  

 

 

 

 

Fonte: MAMEDE, 2014. 
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política migratória do que à política ambiental. Para tanto, serão testados os resultados 

produzidos em ambas as áreas, em dois tempos, por meio de análise comparativa transversal, 

considerando-se a produção das políticas migratória e ambiental em cada tempo. O tempo 1 

abarca a legislatura 2004-2009, cujas decisões foram tomadas em um contexto institucional 

anterior ao Tratado de Lisboa, portanto de menores poderes institucionais do Parlamento 

Europeu. O tempo 2 refere-se à legislatura 2009-2014, eleita após a deflagração da crise 

econômica mundial (2008) e após a aprovação do Tratado de Lisboa (2009). Em cada tempo, 

serão analisados comparativamente os resultados produzidos pelos legisladores relativamente 

às políticas migratória e ambiental. Postula-se que a natureza do issue afeta a distribuição de 

preferências entre os legisladores e ativa diferentes intensidades de preferências. O exame das 

votações nominais, relativas aos dois temas, nos dois tempos, constituirá o teste empírico da 

hipótese apresentada. 

As variáveis deste estudo serão operacionalizadas da seguinte maneira: relativamente a 

cada tema, e em cada tempo, serão consideradas as variações das preferências em termos de 

favorecimento de políticas mais conservadoras ou de políticas mais progressistas. As 

intensidades de preferências serão classificadas em alta, média e baixa. E a distribuição de 

recursos políticos será analisada a partir dos indicadores construídos por Tsebelis para a 

operacionalização do conceito de veto points: número / congruência entre veto points/ coerência 

interna. (TSEBELIS, 2002). 

 

SEÇÃO 2 – CONTEXTO INSTITUCIONAL2 

 

Deve-se esperar a repetição de resultados conservadores, relativamente ao tema 

ambiental, no contexto decisório do Parlamento Europeu? Para examinar se a natureza do issue 

afeta o tipo de resultado produzido, convém apresentar as novas regras do Tratado de Lisboa e 

sua tradução em procedimentos mais democráticos para a tomada de decisão no bloco. 

 Criada a partir da unificação dos mercados de carvão e de aço da “Europa dos 6” 

(Alemanha, França, Itália, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos), a União Europeia conta hoje 

com 28 membros e enfrenta desafios que vão além da consolidação do mercado interno. De 

modo a adequar o funcionamento de suas instituições a novas realidades políticas e econômicas, 

o bloco europeu passou por uma série de reformas que visavam, no limite, a responder às 

preferências de seus cidadãos e reforçar a sua legitimidade. 

 No ano de 2004, a proposta de uma “Constituição Europeia” para substituir os diversos 

tratados que até então estabeleciam os princípios norteadores das leis da União foi rejeitada 

pela França e pelos Países-Baixos, levando ao início das discussões de elaboração do Tratado 

de Lisboa. Na prática, a maioria das disposições do novo tratado – que entrou em vigor em 

dezembro de 2009 – é fruto da Constituição Europeia, porém apresentada de forma diferente. 

(MATHIJSEN, 2010). 

Fundamentalmente, a reforma busca ampliar o viés democrático do bloco, pautada por 

três princípios: “igualdade democrática, democracia representativa e democracia participativa”. 

(UNIÃO EUROPEIA, 2013). Para esse fim, amplia a participação do Parlamento Europeu por 

                                                           
2 O argumento desenvolvido nesta seção constitui uma versão revisada e ampliada do capítulo 2 da dissertação de 

mestrado de MAMEDE (2014). 
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meio da adoção do procedimento de co-decisão, que demanda tanto a aprovação do PE quanto 

do Conselho de Ministros. Tal procedimento – renomeado “processo legislativo ordinário” sob 

o novo Tratado – passa a reger quase 95% da legislação do bloco, abrangendo 85 domínios, tais 

como: livre circulação dos trabalhadores; transportes; aproximação das legislações nacionais; 

política monetária; educação e formação profissional; cultura; política comercial comum; 

cooperação financeira com países terceiros; ajuda humanitária; cooperação administrativa; 

turismo; energia; imigração e asilo. (AGUIAR NETO, 2012). 

No que se refere às instituições europeias, o Tratado de Lisboa estabelece mudanças 

relevantes, destacadas a seguir: 

1) O Conselho Europeu  

Composto pelos chefes de Estado e Governo de cada um dos países membros do bloco, 

o Conselho Europeu é a instituição encarregada de definir as prioridades e objetivos concretos 

da UE, que pautam os trabalhos das demais.  As novas regras reconhecem seu caráter 

institucional e criam o cargo de Presidente do Conselho, eleito por maioria qualificada de seus 

membros para mandato de dois anos e meio, renovável. Cabe ao Presidente dar continuidade e 

coerência à agenda e trabalhos da UE e apresentar um relatório ao Parlamento Europeu após 

cada reunião do Conselho.  (BALE, 2008).  

2) A Comissão Europeia  

A Comissão é a instituição responsável pela execução das decisões da União Europeia, 

comumente denominada a “guardiã dos Tratados”. Composta, atualmente, por um presidente – 

Jean-Claude Juncker – e 28 comissários, um para cada Estado membro, ela é encarregada de, 

entre outros: garantir a correta aplicação dos Tratados e instituições do bloco; promover o 

interesse geral da União; executar o orçamento; exercer funções de coordenação e gestão dos 

programas e ações comunitários. (MATHIJSEN, 2010). 

A Comissão corresponde ao órgão executivo do bloco, incumbida de propor nova 

legislação ao Parlamento e ao Conselho de Ministros.  O Tratado de Lisboa institui o cargo de 

Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, cujo 

titular – um dos vice-presidentes da Comissão – é o responsável pela política externa da União. 

(MATHIJSEN, 2010). 

No que respeita ao processo legislativo, a Comissão continua a deter a iniciativa de 

legislação. No entanto, com o novo tratado, o Parlamento e o Conselho de Ministros 

(deliberando por maioria absoluta em ambas as Casas) podem pedir à Comissão que lhes 

apresente propostas. Se a Comissão se negar a apresenta-las, deve justificar sua recusa por 

escrito.  Ademais, no caso de cooperação em matéria judicial e penal, um grupo que represente 

ao menos um quarto dos Estados-membros também pode solicitar propostas à Comissão. É 

instituída, ainda, a “iniciativa de cidadania”, que prevê que  

um milhão, pelo menos, de cidadãos da União  (...) pode tomar a iniciativa de convidar 

a Comissão Europeia a, no âmbito das suas atribuições, apresentar uma proposta 

adequada em matérias sobre as quais esses cidadãos considerem necessário um ato 

jurídico da União para aplicar os Tratados. (Art. 12 TFUE). 

Tais assinaturas deverão ser recolhidas em pelo menos um quarto dos países-membros 

e organizadas por um Comitê de cidadãos composto de, no mínimo, sete cidadãos europeus 

residentes em sete diferentes Estados-membros.  
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 Por fim, a principal modificação trazida pelo Tratado de Lisboa (2009), relativamente 

à Comissão, refere-se à eleição de seu presidente pelo Parlamento Europeu, substituindo sua 

nomeação pelos membros do Conselho Europeu. Nesse sentido, a reforma amplia a participação 

do Parlamento Europeu, contribuindo para a redução do déficit democrático da UE. 

3) O Conselho da União Europeia (ou Conselho de Ministros) 

É composto pelos ministros ou secretários de cada um dos países membros do bloco, 

que se faz representar, na instituição, a depender da natureza do tema a ser tratado: ministro das 

relações exteriores para assuntos de política externa, ministro da Agricultura para assuntos 

agrícolas, do meio-ambiente para assuntos ambientais, e a assim sucessivamente. Por essa 

razão, o Conselho é uma instituição eminentemente intergovernamental, apesar de possuir 

atributos supranacionais3. Instituído para atuar como o Poder Legislativo do bloco, o Conselho 

possui as atribuições de deliberar, emendar, alterar, aprovar ou vetar propostas da Comissão, 

funções estas que passou a dividir, cada vez mais, com o Parlamento Europeu. (MATHIJSEN, 

2010). 

Ao longo dos anos, o sistema de votação no Conselho de Ministros foi alterado, 

tornando-o mais democrático. Em 1987, a partir do Ato Único Europeu, grande parte da 

legislação começou a ser deliberada sob maioria qualificada (e não mais unanimidade), 

permitindo o desbloqueio da tomada de decisão no nível comunitário e facilitando a conclusão 

de acordos bloqueados por um ou outro país.  

Com o Tratado de Lisboa, esse sistema avançou ainda mais, com a instituição da regra 

de votação de “dupla maioria”: a decisão será tomada se reunir pelo menos 55% dos Estados-

membros que representem ao menos 65% da população da União. Assim, é atribuído um voto 

a cada Estado-membro, respeitando-se o respectivo peso demográfico e, para compor uma 

“minoria de bloqueio”, de modo a vetar a decisão, são necessários ao menos quatro Estados-

membros que representem, no mínimo, 35% da população. (Art. 237 TFUE).  

Outra modificação do Tratado de Lisboa refere-se à transparência: até então, o Conselho 

de Ministros poderia deliberar e votar os atos legislativos em reuniões secretas, o que é 

impedido sob as novas regras. Assim, todo o processo se torna acessível ao público, em todos 

os seus estágios, o que já era o procedimento usual nas votações do Parlamento Europeu. Com 

o aumento da transparência, a instituição da regra da maioria qualificada a quase todas as arenas 

políticas da União e a equiparação dos poderes do Conselho e do Parlamento sob o 

procedimento legislativo ordinário, o Conselho de Ministros passou por mudanças que, a 

exemplo da Comissão, reforçam o viés democrático do bloco. 

4) O Parlamento Europeu  

O Parlamento Europeu é a instituição da União Europeia cujas regras decisórias foram 

mais modificadas. À época do Tratado de Roma (1957), ele constituía instância de caráter 

meramente consultivo: a Comissão propunha nova legislação e o Conselho adotava-a ou 

rejeitava-a, cabendo ao PE emitir apenas o seu parecer ao Conselho, sem poder de emendar ou 

                                                           
3 O Conselho de Ministros é uma instituição que combina características supranacionais e intergovernamentais 

porque, como um dos braços legislativos da União Europeia, delibera acerca de políticas que, uma vez aprovadas, 

estarão acima da legislação nacional dos países membros. No entanto, cada um dos 28 Estados do bloco se faz 

representar no Conselho por meio de um ministro ou secretário nacional, que continuam a exercer seus respectivos 

cargos internamente. 
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vetar a proposta. Em 1979, é instituído o sufrágio universal e direto e se inicia o processo de 

seu fortalecimento. (BALE, 2008). 

Em 1987, o Ato Único Europeu introduziu o procedimento de cooperação, facultando 

ao Parlamento propor emendas à Comissão antes de ela apresentar nova legislação ao Conselho, 

ganhando, com isso, maior poder de agenda no processo legislativo. (TSEBELIS; GARRET, 

2000)4. O Tratado de Maastricht (1992), por sua vez, introduziu o procedimento de co-decisão 

I, que, na prática, não conseguiu equiparar os poderes institucionais das duas instâncias. Com 

a co-decisão II, instituída pelo Tratado de Amsterdam (1997), Conselho e Parlamento passam 

a negociar a legislação proposta em pé de igualdade. Desde então, o Parlamento pode vetar 

incondicionalmente qualquer decisão tomada pelo Conselho. 

O Tratado de Lisboa, por sua vez, amplia e reforça o papel do PE como um co-legislador, 

partilhando com o Conselho o poder de deliberar e decidir acerca de uma ampla gama de matérias. Com 

as novas regras, o procedimento de co-decisão II é renomeado ‘processo legislativo ordinário’, e torna-

se o procedimento adotado para mais de 40 novos domínios, incluindo a imigração, assuntos de 

segurança e justiça, política comercial, cooperação com países terceiros, energia,  entre outros. Além   

da eleição do presidente da Comissão Europeia, cabe ao Parlamento aprovar o orçamento da União 

Europeia. O procedimento de consulta permanece, renomeado ‘processo legislativo especial’ e limitado 

a domínios como isenções no âmbito do mercado interno e direito de concorrência.5 (PARLAMENTO 

EUROPEU, 2015). 

 Atualmente, os legisladores do PE detêm mandato de cinco anos, renováveis. A 

organização interna da Casa baseia-se em uma dupla estrutura: os grupos políticos e as 

comissões parlamentares. Seus 751 assentos são distribuídos proporcionalmente às populações 

dos países membros, respeitados os limites de, no mínimo, 6, e no máximo 96. Os grupos 

políticos são compostos por deputados de diferentes países, já que, uma vez eleitos, eles se 

assentam segundo sua filiação política, e não nacionalidade. De acordo com os dados do último 

pleito, no ano de 2014, existem hoje 8 grupos políticos no Parlamento, compostos por mais de 

150 partidos políticos nacionais. Alguns deputados não se afiliam a nenhum dos grupos 

existentes e, nesse caso, formam o grupo dos não-inscritos. (PARLAMENTO EUROPEU, 

2015). 

As limitações da atuação do Parlamento Europeu no processo legislativo ensejaram 

discussões acerca do “déficit democrático” da União Européia. (BOGDANOR, 1989; 

BOWLER e FARREL, 1995), decorrente do fato de os Estados-membros, por meio dos tratados 

ou decisões legais baseadas nos tratados da União, cederem funções executivas e legislativas a 

corpos não eletivos da União – tais como a Comissão e o Conselho de Ministros. (BALE, 2008). 

Assim, assumindo-se que a legitimidade democrática de um sistema representativo deve 

ser concebida da mesma maneira nos níveis nacional e supranacional, o método de constituição 

por sufrágio universal e direto para um mandato de cinco anos (temporário) torna o Parlamento 

uma instituição mais democrática e representativa do que o Conselho de Ministros, o que 

justifica o aumento de seus poderes institucionais ao longo do tempo. Por ser a única instituição 

                                                           
4 Tsebelis e Garret (2000) argumentam que, com o procedimento de cooperação, o Parlamento conseguiu expandir 

significativamente a sua atuação no processo legislativo e influenciar na agenda da União, como um “conditional 

agenda setter” (TSEBELIS; GARRET, 2000, p. 19). Com efeito, das mais de 4500 emendas feitas pelo Parlamento 

no período que compreende os anos de 1987 a 1993, um terço delas foram aceitas pela Comissão, e, dentre elas, 

metade foi aceita pelo Conselho 
5 Também será por meio do procedimento de consulta que a participação do Parlamento Europeu ocorrerá no caso 

de acordos internacionais no âmbito da Política Externa e de Segurança Comum. (PARLAMENTO EUROPEU, 

2015).  
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constituída pela via eleitoral, argumenta-se ser racional fortalecer o Parlamento Europeu de 

forma a tornar a União Europeia mais responsiva às demandas de seus cidadãos. Nesse sentido, 

reforçado o papel do Parlamento em novos domínios, amplia-se a sua representatividade e 

mitiga-se o déficit democrático do bloco. 

 

SEÇÃO 3 – CONTEXTO SOCIOECONÔMICO E POLÍTICO  

 

Diante do acima exposto, observa-se que as novas regras do Tratado de Lisboa 

conferiram características mais democráticas à União Europeia. Ademais, graças ao novo 

‘procedimento legislativo ordinário’, Conselho e Parlamento passam a ter poderes equivalentes 

e a versar sobre a maioria das arenas políticas comunitárias, inclusive em temas controversos 

como a imigração. 

No entanto, Sartori (1994) enfatiza que a intensidade das preferências dos tomadores de 

decisão importa tanto quanto as regras, já que é em função de suas variações que acordos são 

(ou não) estabelecidos. Para ser aprovada no plenário do Parlamento, por exemplo, uma nova 

legislação deve conter a maioria absoluta dos votos expressos (Art. 231º do TFUE), salvo em 

disposições previamente estabelecidas. No entanto, nem sempre isso implica que as 

preferências pela matéria em questão são altas, pois os tomadores de decisão podem, 

estrategicamente, ceder em certos domínios para conseguir apoio em outros; eles esperam, no 

futuro, ser recompensados por sua ação presente. Sartori (1994) trata esse princípio como um 

“mecanismo de compensação recíproca retardada”. É por essa razão, defende o autor, que 

minorias com preferências intensas em determinadas arenas conseguem pesar no processo de 

tomada de decisão: sua intensidade compensa a inferioridade numérica.  

Com efeito, para compreender se a natureza do issue importa na produção de resultados 

mais ou menos conservadores, é necessário  examinar a intensidade de preferências dos grupos 

políticos que atuam no interior do Parlamento Europeu. A comparação de duas legislaturas 

(2004-2009, 2009-2014) permite uma análise instigante por uma série de razões. Em primeiro 

lugar, abrange o período de maior expansão do bloco: de 15 (2004) para atuais 28 membros 

(2015). Segundo, compreende um momento de modificação expressiva nas regras de tomada 

de decisão no nível comunitário, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa (2009) e a 

extensão da co-decisão (renomeado ‘procedimento legislativo ordinário’) a quase todas as 

arenas políticas comunitárias, incluindo as duas áreas-issue aqui analisadas: migração e meio-

ambiente. Por fim, registra a transição da economia europeia, de um momento de crescimento 

– no advento da adoção do Euro, em 2002 – para a crise financeira global, abrangendo período 

de recessão, desemprego e queda de confiabilidade na própria existência da União Europeia. 

(CLAESSENS et al, 2010). 

A crise financeira global, cujos efeitos são sentidos ainda hoje na União Europeia, pode 

ser definida como uma ‘conjuntura crítica’ (ACEMOGLU; ROBINSON, 2008), ou seja, um 

momento em que a confluência de diversos fatores acaba por perturbar o equilíbrio entre a 

política e a economia de determinada sociedade. Iniciada nos Estados Unidos com a 

especulação dos mercados imobiliários, em setembro de 2008, a crise provocou perdas 

bilionárias em bolsas de valores por todo o mundo. (CLAESSENS et al, 2010).   
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Em 2009, a economia da União Europeia contraiu-se em 4% - a pior recessão registrada 

desde o final da Segunda Guerra Mundial. (EUROBARÔMETRO, 2009a) e o Produto Interno 

Bruto (PIB) de países como a Romênia e a Letônia caiu em mais de 25% em termos reais. O 

déficit orçamentário, em proporção ao PIB, chegou 13,6% na Grécia; 11,6% em Portugal e 

11,2% na Espanha. (D´AGOSTINI, 2010). 

Assim, em virtude da União Econômica e Monetária, instituída no bloco com o Tratado 

de Maastricht, em 1992, e consolidada com a introdução do Euro, em 2002, os efeitos da crise 

foram rapidamente propagados dentre os membros da União, dado que o controle da política 

econômica do bloco pelo Banco Central Europeu (BCE) priva os Estados de importantes 

mecanismos monetários, como o poder de emitir papel moeda e de estabelecer a taxa de juros. 

Ademais, as medidas tomadas pelo BCE incluíam fortes medidas de austeridade, como o corte 

de salários e dos gastos públicos, combinadas ao aumento dos impostos. Se, até o ano de 2008, 

a união monetária havia proporcionado um crescimento econômico considerável e aumento do 

emprego em diversos setores – dada a livre circulação de bens, pessoas, serviços e capital –, a 

partir de então as tentativas do BCE de manter a liquidez dos bancos foram insuficientes diante 

da crise de liquidez internacional, e as disparidades entre os membros da Zona do Euro foram 

evidenciadas. (MARELLI et al, 2012). 

Países que inflaram bolhas de especulação em ativos financeiros de maneira veloz, ou 

que estavam com altos déficits em suas balanças comerciais, foram mais rapidamente atingidos 

do que outros. Na Irlanda, Espanha, Grécia e Portugal, as bolhas do mercado imobiliário 

contribuíram para o aumento do desemprego. Em outros, como Alemanha, Países-Baixos e 

Dinamarca, o desemprego foi menor graças a uma forte legislação trabalhista. (EUROSTAT, 

2013). 

Diante do quadro econômico adverso, a confiança dos europeus nas instituições da UE 

foi abalada. Segundo pesquisas do Eurobarômetro (2009), 37% dos entrevistados afirmaram 

não confiar nas ações do Parlamento Europeu para combater a crise (note-se: 8% a mais do que 

em 2008), e 40% informaram não confiar que o Banco Central Europeu – o símbolo da união 

econômica e monetária – tomaria medidas assertivas para reverter a situação. Ademais, 36% 

responderam que a União Europeia teria um papel negativo em questões como imigração e 

combate ao desemprego (35%). (EUROBARÔMETRO, 2009b). 

 Sob tais condições que o Tratado de Lisboa entra em vigor, em dezembro de 2009, ano 

de realização de eleições para o Parlamento Europeu, sob regras de atuação mais democráticas. 

Mas de que forma isso se traduziu em mudanças na composição parlamentar? O que se pode 

afirmar acerca da mudança das preferências dos cidadãos, no período que vai de 2004 a 2014?  

Nas eleições de 2004, os grupos de direita do Parlamento Europeu constituíam um 

conjunto relativamente isolado no Parlamento Europeu. Representados pela União para a 

Europa das Nações (UEN) e pela Europa das Democracias e Diversidades (EDD), eles 

obtiveram apenas 6% do total de assentos, enquanto grupos mais à esquerda do espectro 

político, como o Partido dos Socialistas e Democratas (S&D) e a Esquerda Nórdica Europeia 

(GUE-NGL), conquistaram 36,5% do total.   

Entre 2004 e 2009, ocorreram dois fenômenos interessantes: a dissolução da UEN, 

existente desde 1994, e a criação do grupo da Europa da Liberdade e da Democracia (EFD), 

bem como a substituição da EDD pelo grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus 

(CRE), liderado pelo Partido Conservador Britânico – de cunho altamente conservador e 
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contrário à ideia de uma Europa federal.  Tais grupos constituem novas configurações da direita 

política europeia, mais eurocética do que seus antecessores. (McELROY; BENOIT, 2011).  

Comparativamente ao pleito de 2004, houve, em 2009, aumento significativo do número 

de políticos eurocéticos – contrários ao fortalecimento da União Europeia ou ao 

aprofundamento do processo de integração. Com efeito, partidos ultranacionalistas obtiveram 

vitórias notáveis em países como Áustria, República Tcheca, Hungria, Holanda, Alemanha, 

França e Reino Unido, que registraram aumento de cadeiras destinadas a partidos de direita 

e/ou extrema-direita. Ademais, 45% de todos os partidos nacionais representados no PE em 

2004 não elegeram representantes em 2009, enquanto 70 novos partidos ganharam 

representação. (MAMEDE, 2014). 

Com efeito, a composição resultante do pleito de 2009 conferiu 11,4% dos assentos à 

“nova” direita do Parlamento, enquanto os grupos mais à esquerda (GUE-NGL e S&D) caíram 

de 36,5% para 29,7% do total.  O pleito de 2014 confirma o crescimento da direita: os 

Conservadores e Reformistas Europeus (CRE) tornam-se o terceiro maior grupo político do PE 

e, juntamente à Europa da Liberdade e da Democracia (EFD), eles passam a representar 15,71% 

do total de assentos. (PARLAMENTO EUROPEU, 2015). 

O quadro abaixo resume os grupos políticos do PE e sua posição no espectro ideológico 

esquerda-direita, respectivamente ao fim dos pleitos de 2004, 2009 e 2014. 
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Quadro 1: A disposição dos grupos políticos no PE em 2004, 2009 e 2014 

   Assentos (%) 

_____________________ 

Grupo Político  Sigla (em 

inglês) 

Espectro 2004 2010 2014 

Partido Popular Europeu  

(Democratas – Cristãos) 

PPE Centro-

Direita 

37,5 36,0 29,43 

Partidos dos Socialistas 

Europeus/Socialistas e Democratas 

S&D Esquerda 29,5 24,9 25,43 

Aliança do Democratas e Liberais 

pela Europa 

ALDE Centro 8,4 11,6 8,92 

Esquerda Unitária 

Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

GUE-NGL Esquerda 7,0 4,8 6,92 

Verdes/Aliança Livre Europeia G-EFA Esquerda 6,0 7,5 6,66 

União para a Europa das Nações UEN Direita 3,8 -- -- 

Europa das Democracias e das 

Diversidades 

EDD Direita 2,2 -- -- 

Europa da Liberdade e da 

Democracia 

EFD Direita -- 4,1 6,39 

Conservadores e Reformistas 

Europeus 

CRE Direita -- 7,3 9,32 

Não-Inscritos NI -- 5,6 3,8 6,92 

Total   100,0 100,0 735 

Fonte: McElroy; Benoit, 2011 (adaptado) 
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Recorde-se que, uma vez eleitos, os deputados do PE se filiam a grupos políticos 

segundo sua orientação ideológica e não nacionalidade. No que se refere ao posicionamento 

ideológico desses grupos, McElroy e Benoit (2007;2011) desenvolveram um estudo – a partir 

de pesquisa com especialistas6 – que os localiza em diferentes dimensões políticas, previamente 

definidas, em dois eixos analíticos: um relativo ao espectro ideológico esquerda-direita para 

questões sociais e econômicas, e outro relativo ao processo de integração da União Europeia 

(eurocêntricos x eurocéticos). Assim, ao considerar-se que há congruência entre as posições 

políticas dos partidos nacionais e dos grupos políticos transnacionais, infere-se que a dimensão 

esquerda-direita e o processo de integração da União Europeia formam dois eixos analíticos 

distintos da competição política, tanto no âmbito nacional quanto no transnacional, que podem 

ser expressos no gráfico abaixo:  

Gráfico 1: Dispersão dos grupos políticos no Parlamento Europeu 

 

Fonte: McElroy; Benoit, 2011 (Adaptado) 

 

                                                           
6 Ver McElroy e Benoit (2007;2011) para compreender a metodologia utilizada no estudo dos autores, que irá 

pautar este artigo.  
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Neste artigo, partir-se-á dessa metodologia para classificar os grupos com relação à 

variação de preferências (a favor ou contra) e ao grau de preferência (alta, média ou baixa) nas 

duas dimensões aqui abordadas – meio-ambiente e imigração, em uma escala de 1 a 20. 

Considerar-se-á preferência alta (+) o intervalo de 1 a 6; média (+/-) o intervalo de 6,1 a 14; e 

baixa (-) o intervalo de 14,1 a 20. Os intervalos foram construídos a partir dos parâmetros 

oferecidos por McElroy e Benoit (2007;2011), como apresentado abaixo:  

 

Dimensão Política Variação de preferências 

Migração  1 – A favor de políticas destinadas a ajudar imigrantes e requerentes 

de asilo a se integrarem na sociedade europeia 

20 – A favor de políticas que restrinjam o acesso de imigrantes e 

requerentes de asilo na Europa 

 

Meio-Ambiente 1 – Defende a proteção do meio ambiente, mesmo ao custo do 

crescimento econômico 

20 – Apoia o crescimento econômico, mesmo às custas da 

degradação do meio ambiente 

 

Autoridade da União 

Europeia 

1 – A favor de aumentar o leque de matérias em que a União 

Europeia pode legislar 

20 – A favor de reduzir o leque de matérias em que a União Europeia 

pode legislar 

 

A partir dessas considerações, este artigo obedecerá ao seguinte critério: o 

posicionamento dos grupos políticos no interior do Parlamento Europeu será dividido com 

relação à natureza do issue (migração e meio-ambiente) e à intensidade de preferências dos 

grupos (alta (+), média (+/-) ou baixa (-) em cada uma delas. Assim, submeter-se-á o seguinte 

quadro hipotético a teste empírico: 
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Quadro 2: Quadro hipotético (a ser submetido a teste empírico) 

 

 

ESQUERDA DIREITA 

 

 

 

EUROCÊNTRICOS 

 

Verdes 

Imigração: +/-                       

Meio-Ambiente: + 

 

ALDE 

Imigração: +/-                       

Meio-Ambiente: +/- 

 

S&D 

Imigração: +/-                       

Meio-Ambiente: +/- 

 

 

 

Partido Popular 

Europeu (PPE) 

Imigração: +                       

Meio-Ambiente: +/- 

 

 

 

 

 

EUROCÉTICOS 

 

 

GUE/NGL 

Imigração: +/-                       

Meio-Ambiente: +/- 

 

 

CRF: Imigração: + 

           Ambiente: +/- 

 

EFD: Imigração: + 

           Ambiente: +/- 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A seção seguinte analisará as políticas adotadas nas duas áreas-issue aqui abordadas – 

imigração e meio-ambiente, nas duas legislaturas: de 2004-2009 e de 2009-2014 do Parlamento 

Europeu. O objetivo inicial deste artigo – de analisar a votação dos grupos políticos, 

individualmente, para cada uma das políticas adotadas, de forma a identificar as variações de 
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suas preferências– tornou-se inviável, no momento, pois o Parlamento Europeu ainda não 

disponibilizou tais informações. Assim, fez-se uma análise qualitativa das políticas adotadas, 

de forma a identificar o maior ou menor grau de progressismo e convergência em cada uma 

delas.  

 

SEÇÃO 4: AS POLÍTICAS AMBIENTAL E MIGRATÓRIA 

 

A Política Ambiental compõe um dos domínios mais avançados e com um amplo 

número de legislação aprovada na União Europeia. Com efeito, a primeira diretiva adotada data 

de 1967, que promoveu a harmonização de classificação e rotulagem de substâncias químicas 

perigosas. No entanto, foi somente em 1973 – à margem da Primeira Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio-Ambiente Humano, em Estocolmo (1972)7 – que o 

primeiro Programa Plurianual em Ambiente (PPA) foi adotado pela Comissão Europeia, de 

forma que houvesse a expansão econômica aliada à preocupação com o uso racional dos 

recursos naturais. Em 1987, com a entrada em vigor do Ato Único Europeu, foi introduzido o 

tema “Ambiente” – a primeira base jurídica da União, que explicitava a importância de se 

preservar o meio-ambiente e a saúde humana. Com as reformas subsequentes, o compromisso 

com a questão ambiental foi reforçado: 

O Tratado de Maastricht (1993) tornou o ambiente um domínio de ação oficial da UE, 

introduziu o procedimento de co-decisão e instituiu como regra geral a votação por 

maioria qualificada no Conselho. O Tratado de Amesterdão (1999) instituiu o dever 

de integrar a proteção do ambiente em todas as políticas setoriais da UE, tendo em 

vista a promoção do desenvolvimento sustentável. Com o Tratado de Lisboa (2009), 

a «luta contra as alterações climáticas» tornou-se um objetivo específico, bem como 

o desenvolvimento sustentável nas relações com países terceiros. (PARLAMENTO 

EUROPEU, 2015a). 

Assim, ao contrário da questão migratória – que só passa a ser deliberada sob o 

procedimento de co-decisão com a introdução do Tratado de Lisboa e não constitui, ainda hoje, 

um domínio comunitário harmonizado – a questão ambiental, desde seus primórdios, 

consolidou-se como um dos mais avançados campos políticos da União. Os Planos Plurianuais 

em Ambiente (PPA), adotados pela Comissão desde 1973, apresentam as principais propostas 

legislativas e futuros objetivos da política ambiental. Dado, no entanto, que esta pesquisa se 

propõe a comparar a legislação aprovada em matéria de imigração e meio-ambiente apenas sob 

o procedimento de co-decisão, limitar-se-á a análise ao período abrangido nas legislaturas de 

2004-2009 e 2009-2014 do Parlamento Europeu. 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (ENVI)8 é a 

comissão parlamentar encarregada de toda a legislação relativa ao meio-ambiente no PE. Com 

efeito, durante ambas as legislaturas aqui abordadas, foi a comissão com o maior número de 

matérias em pauta.9 Durante o 6º termo do PE (2004-2009), a ENVI foi responsável por 172 

processos, sendo 112 deliberados por co-decisão (96 concluídos); 16 por consulta e 38 por 
                                                           
7 A Conferência de Estocolmo marcou, pela primeira vez, um esforço internacional de conscientização para a 

preservação do meio-ambiente, evidenciando a limitação dos recursos naturais para uso humano. 
8 ENVI é a sigla, em inglês, para a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.  
9 Na legislatura de 2004-2009, a ENVI era composta por 63 membros fixos e 63 rotativos. Ao final da legislatura 

de 2009-2014, passa a conter 71 membros fixos e 71 rotativos, após a entrada da Bulgária e da Romênia no bloco, 

em 2014. (ENVI, 2014).  



18 
 

processos não-legislativos (como relatórios de iniciativa). Durante o 7º termo (2009-2014), foi 

responsável por 231 processos, sendo 79 apurados sob o procedimento de co-decisão , 139 por 

consulta e 13 Relatórios de Iniciativa. Com efeito, em ambos os termos, foi a comissão que 

mais aprovou nova legislação pelo processo legislativo ordinário. (ENVI, 2009; ENVI, 2014).  

Atualmente, existem mais de 300 atos legislativos da União Europeia relativos ao meio-

ambiente – de caráter vinculante a todos os membros – divididos nas seguintes categorias: 

alterações climáticas e ambiente; biodiversidade, natureza e solos; proteção e gestão das águas; 

poluição atmosférica e poluição sonora; eficiência em termos de recursos e resíduos; consumo 

e produção sustentáveis; e produtos químicos. Assim, dada a especificidade de temas 

abordados, optou-se, neste artigo, por focar no campo mais amplo de alterações climáticas e 

ambiente, que engloba os principais comprometimentos feitos pela União – inclusive em esfera 

internacional – acerca da contenção dos efeitos adversos do crescimento econômico para o 

meio-ambiente. Destacam-se, nessa categoria, políticas destinadas à redução de emissões de 

gases de efeito estufa e ao retardamento do aquecimento global. (PARLAMENTO EUROPEU, 

2015a) 

Em nível internacional, o período de 2004 a 2009 foi marcado por eventos importantes, 

tais como a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, em 2005, e o prêmio Nobel da paz para o 

Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas das Nações Unidas (IPCC), em 2007, 

que deram novo vigor ao debate ambiental.  Em 2002, a Comissão Europeia adotou o 6º PPA 

(2002-2012), centrado em quatro frentes principais: alterações climáticas; biodiversidade; 

ambiente e saúde; e recursos naturais e resíduos. (PARLAMENTO EUROPEU, 2015a).  

Na categoria alterações climáticas e meio-ambiente, o PE aprovou legislações 

ambientais avançadas. A Diretiva 2009/29/EC, que estabelece um Regime de Comércio de 

Licenças de Emissão, por exemplo, aperfeiçoa o regime comunitário de comércio de licenças 

de emissão de gases de efeito estufa e é, atualmente, o maior mercado internacional de carbono.  

Essa Diretiva promoveu uma revisão de legislação já abordada na União (EUR-Lex Diretiva 

2003/87/EC), estabeleceu critérios para o ajustamento da quantidade de licenças de emissão no 

nível comunitário e para o leilão de licenças de emissão, e instituiu regras comunitárias relativas 

à atribuição harmonizada de licenças de emissão a título gratuito.10 (Eur-Lex, Diretiva 

2009/29/EC).  

Similarmente, foram adotadas: a ‘Decisão Partilhada de Esforços’ (Decisão 406/2009), 

que versa acerca dos esforços necessários, por parte dos Estados-membros, para reduzir a 

emissão de gases de efeito estufa em pelo menos 30% até 2020, e em 60% a 80%, até 2050; a 

Diretiva 2009/31/EC, acerca do armazenamento geológico e captura de dióxido de carbono no 

território dos Estados-membros, em suas zonas econômicas exclusivas e nas plataformas 

continentais (Diretiva 2009/31/EC); e a Diretiva 2009/30/EC, de ‘Qualidade de Combustíveis’, 

que estabelece um padrão europeu de baixo carbono em combustíveis como petróleo, diesel e 

gás. (Diretiva 2009/30/EC).  

Por si, a legislação ambiental supracitada constitui a mais ambiciosa agenda existente, 

no mundo, na matéria. Os compromissos e metas acordados envolvem, entre outros, a eventual 

entrada do setor de transporte marítimo no compromisso de redução de emissão de gases de 

efeito estufa e princípios mais rigorosos para a utilização de créditos de carbonos, que impedem 

a compensação indiscriminada de emissões nacionais. (ENVI, 2009). Em 2008, de forma a 

                                                           
10 O Regime de Comércio de Licenças de Emissão baseia-se no princípio da ‘limitação e transação’, segundo o 

qual é estabelecido um limite máxim para o valor total de gases de efeito estufa que podem ser emitidos por mais 

de 11 000 instalações (fábricas, centrais nucleares, etc.) abrangidas pelo regime. Cada instalação adquire ou 

recebe ‘licenças de emissão’, que podem ser vendidas em leilão pelos Estados-Membros. Esses créditos — que 

correspondem a uma tonelada de CO2 cada — podem ser comercializados com outras instalações se não tiverem 

sido utilizados. Ao longo do tempo, o montante global de licenças é gradualmente reduzido. (Eur-Lex, Diretiva 

2009/29/EC).  
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melhorar a aplicação da legislação ambiental, foi adotada a Diretiva 2008/99/EC, relativa à 

proteção do ambiente por meio do direito penal. O texto exige dos Estados-membros sanções 

penais efetivas para infrações ambientais graves, tais como a emissão de substâncias ilegais na 

atmosfera, na água e nos solos; o comércio ilegal de espécies selvagens; o comércio ilegal de 

substâncias que afetem a camada de Ozônio, entre outras. (EUR-Lex, Diretiva 2008/99/CE).  

Ademais, de forma a garantir que, até 2020, as energias renováveis (como energia 

eólica, biomassa, hídrica e solar) correspondam a pelo menos 20% do consumo total da UE em 

termos de produção de eletricidade, transporte, aquecimento e arrefecimento, foi adotada a 

Diretiva 2009/28/CE, atestando o esforço do PE em assegurar critérios claros de produção 

sustentável de biocombustíveis, que não resultassem em aumento do desmatamento ou do preço 

dos alimentos. (EUR-Lex, Diretiva 2009/28/CE).  

O 7º termo do Parlamento Europeu (2009-2014) foi, como já apontado, marcado por um 

período de incerteza, adversidade econômica e falta de confiança dos cidadãos nas instituições 

do bloco. Entretanto, no que se refere à legislação ambiental, a União assumiu compromissos 

ainda mais ambiciosos. No ano de 2010, foi lançada a Estratégia Europa 2020, com a definição 

de cinco objetivos principais: emprego; investigação e desenvolvimento; clima/energia; 

educação; inclusão social e redução da pobreza. No que se refere ao objetivo de luta contra as 

alterações climáticas e sustentabilidade energética, a Estratégia reafirma os compromissos de 

reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 20% (ou em 30%, se forem reunidas as 

condições necessárias) relativamente aos níveis registados em 1990; obter 20% da energia a 

partir de fontes renováveis e aumentar em 20% a eficiência energética. (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2015). 

Para tais finalidades, algumas legislações ambientais importantes foram aprovadas 

segundo o procedimento de co-decisão. Em 2010, foi adotado o Regulamento 995/2010, que 

estipula obrigações dos operadores do mercado de madeira, cujo objetivo central é evitar a 

extração madeireira ilegal. Para tal, proíbe a colocação de produtos provenientes de madeira de 

origem ilegal e estabelece critérios que visam garantir a rastreabilidade da madeira. (EUR-Lex, 

Regulamento 995/2010). No ano de 2011, foi adotado o Regulamento 510/2011, que define 

normas de desempenho em matéria de emissões dos veículos comerciais, de forma a reduzir as 

emissões de CO2 que eles produzem. O regulamento estabelece o cálculo específico das 

emissões permitidas e a cobrança de multas dos fabricantes, no caso de descumprimento. (EUR-

Lex, Regulamento 510/2011). 

No ano de 2013, a partir das novas regras do Tratado de Lisboa, o 7º Programa 

Plurianual em Ambiente (PPA) foi aprovado em co-decisão pelo Parlamento e pelo Conselho, 

intitulado “Viver bem, dentro dos limites do nosso planeta”. (Parlamento Europeu, 2015a). 
 

Com base numa série de iniciativas estratégicas recentes (roteiro para uma utilização 

eficiente dos recursos, estratégia de biodiversidade para 2020 e roteiro para a transição 

para uma economia hipocarbónica em 2050), o 7.o PAA define nove objetivos 

prioritários, entre os quais se destacam a proteção da natureza, uma maior resiliência 

ecológica e um crescimento sustentável, eficiente em termos de recursos e 

hipocarbónico, bem como a luta contra as ameaças ambientais à saúde. O programa 

sublinha igualmente a necessidade de uma melhor aplicação da legislação ambiental 

da UE, de conhecimentos científicos mais atuais, de investimentos e da integração de 

aspetos ambientais nas demais políticas. (PARLAMENTO EUROPEU, 2015a).  

 

Em fevereiro de 2014, o Parlamento Europeu solicitou à Comissão a fixação de três 

metas vinculativas, visando a consolidação de um quadro para as políticas de clima e energia 

em 2030: uma redução em, pelo menos, 40 % das emissões domésticas de gases de efeito estufa 

em relação aos níveis de 1990, uma quota de 30 % de fontes de energia renováveis no consumo 

final de energia, e um aumento em 40 % da eficiência energética. Assim, o Parlamento Europeu 

fez avançar a legislação referente ao meio-ambiente, mesmo que em um contexto de crise 
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econômica, o que pode ser observado tanto na ambição dos compromissos acordados, quanto 

no elevado número de leis adotadas. 

 Diferentemente da temática ambiental, a União Europeia ainda não possui uma política 

migratória propriamente dita, harmonizada e eminentemente supranacional. Entretanto, várias 

normativas comunitárias disciplinam alguns aspectos relacionados a essas questões, sobretudo 

em pedidos de visto de curta duração e controle das fronteiras. Nesse âmbito, em 1985 é adotado 

o Acordo de Schengen, garantindo a livre circulação de pessoas e objetos em uma área do 

território europeu e abolindo, assim, qualquer barreira interna entre os cidadãos – em 

substituição a uma única fronteira externa. Consequentemente, a abertura de um espaço europeu 

sem fronteiras redundou na adoção, pelos Estados, de medidas conjuntas para reforçar a 

segurança. No entanto, apesar do aumento da cooperação entre os Estados para estabelecer a 

livre circulação de cidadãos europeus, menores esforços foram feitos com relação a cidadãos 

não-europeus. (SCHAIN, 2008). 

  A gradativa perda de soberania dos Estados-membros da UE e os imperativos 

institucionais para o estabelecimento do mercado interno acabaram levando os países europeus 

a iniciar o processo de harmonização da política migratória, tenho o Acordo de Schengen11 

constituído o principal avanço nessas matérias. Ainda assim, somente com a entrada em vigor 

do Tratado de Lisboa, em dezembro de 2009, estabeleceu-se o processo legislativo ordinário 

(antigo co-decisão) para o avanço da legislação referida ao tema. 

  A legislatura 2004-2009, do Parlamento Europeu, transcorreu em um contexto 

econômico comparativamente mais favorável do que a que subsequente. No entanto, os ataques 

terroristas de 11 de setembro (Estados Unidos) – e os subsequentes em Madri (2004) e Londres 

(2005) provocaram inflexões no tratamento da questão migratória  e contribuíram para que a 

imigração fosse, cada vez mais,  considerada ameaça à segurança nacional, e associações de 

imigrantes fossem rotuladas como ‘terroristas’. (BALE, 2008).  

Com a finalidade de melhor controlar o trânsito de imigrantes no território europeu, foi 

criada, em 2004, a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the 

External Borders (Frontex), para controlar e gerir, de forma unificada, o acesso aos países da 

área Schengen. Foi, também, adotada a Diretiva 82/2004, que estabelece a obrigatoriedade de 

companhias aéreas, com destino a qualquer país da UE, de fornecer informações sobre seus 

passageiros, como o número e tipo de documento utilizado, nome e data de nascimento. (EUR-

Lex, Diretiva 2004/82/CE). Ademais, foi lançado em 2004 o “Programa de Haia”, um programa 

de ação de cinco anos para promover a cooperação no âmbito da EU acerca de questões legais 

internas como pedidos de asilo e imigração. Dentre suas realizações, graças ao Programa de 

Haia foi instituído o procedimento de co-decisão e a regra da maioria qualificada no Conselho 

de Ministros em áreas concernentes ao controle das fronteiras, expedição de vistos de curta 

duração e imigração ilegal. Ao menos nessa arena, houve o desbloqueio da tomada de decisão 

para a harmonização da política migratória europeia. (PEERS, 2008). 

Sob o novo procedimento, a Diretiva do Retorno de Imigrantes Ilegais (EUR-lex, 

Diretiva 2008/115/CE), primeira lei relativa ao controle de fronteiras adotada, ficou conhecida 

                                                           
11 A denominada “Área Schengen” é composta, atualmente, por França, Países-Baixos, Alemanha, Bélgica, 

Luxemburgo, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Áustria, Dinamarca, Finlândia, Suécia, República Tcheca, 

Lituânia, Hungria, Malta, Polônia, Eslovênia, Eslováquia, Estônia, Letônia, Suíça, Islândia, Noruega e 

Liechtenstein. Note-se que Suíça, Islândia, Noruega e Liechtenstein, apesar de não membros da UE, o são da Área 

Schengen. Por outro lado, Reino Unido, Irlanda, Bulgária, Romênia e Chipre são membros da UE, mas não da 

Área Schengen.  
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como “Diretiva da Vergonha”, por instituir diversos pontos controversos e que vão de encontro 

aos valores de respeito aos direitos humanos no bloco, tais como a possibilidade de detenção 

temporária para fins de expulsão, por até 18 meses, quando houver risco de fuga ou o imigrante 

estiver dificultando o processo de seu afastamento do bloco. No entanto, a falta de critérios 

acerca do que constitui risco de fuga ou dificuldade de colaboração com as autoridades abre 

brechas para que os Estados-membros se utilizem da Diretiva para deter, de forma 

indiscriminada, os imigrantes ilegais. O texto prevê, inclusive, a detenção de menores 

desacompanhados e famílias com menores – ainda que isso só deva ser feito como último 

recurso. Nesse sentido, argumenta-se que a Diretiva vai além do princípio da proporcionalidade 

das leis da União, pois trata os imigrantes como infratores de leis ordinárias.12 

Durante a legislatura de 2009-2014 do Parlamento Europeu, sob regras mais 

democráticas e composição mais conservadora, os resultados das políticas relativas à imigração 

de cidadãos de países terceiros mantiveram-se conservadores. No ano de 2009, a adoção do 

Programa de Estocolmo – em substituição ao Programa de Haia (2004) – refletiu a cautela dos 

Estados-membros, mais preocupados em tratar da situação econômica no âmbito doméstico do 

que em avançar na integração de áreas relativas à justiça, liberdade e segurança, nas quais se 

insere a temática migratória. (COLLET, 2013). 

Ainda em 2009, foi adotada a Diretiva 2009/52/EC, proibindo a contratação de 

imigrantes em situação irregular por empregadores nacionais  e prevendo sanções àqueles que 

descumprirem tais diretrizes. Passa a ser dever do empregador exigir dos imigrantes, no ato da 

contratação, documento que comprove sua autorização de residência e trabalho no país. 

Ademais, caso o empregador seja flagrado utilizando mão-de-obra ilegal, passa a ser sua a 

responsabilidade de arcar com os custos de regresso do imigrante ilegal em questão.  

Em 2011, foi adotada a Single Permit Directiv, cujo objetivo inicial era o 

estabelecimento de uma permissão unificada de residência e trabalho para certos tipos de 

trabalhadores imigrantes. No entanto, sua adoção chamou a atenção por sua longa e controversa 

trajetória que, por fim, exclui nada menos que doze categorias de imigrantes, os quais não 

podem sequer entrar com a solicitação de uma permissão única, tais como trabalhadores 

temporários e transferidos dentro de uma empresa. Ademais, permite que haja discriminação 

de tratamento entre trabalhadores europeus e não europeus – que exerçam a mesma função – 

no que se refere a benefícios concedidos, tais como capacitação, treinamento, benefícios fiscais 

e auxílio moradia. (EUR-Lex, Diretiva 98/2011). 

 Também em 2011, um incidente diplomático envolvendo França e Itália culminou na 

adoção do Regulamento 1051/2013, que estabelece regras comuns para a reintrodução 

temporária de controle nas fronteiras internas em circunstâncias excepcionais. O incidente 

ocorreu quando trens italianos com grande número de imigrantes provenientes do Norte da 

África partiram em direção à França que, por sua vez, impediu sua entrada em território francês. 

Enquanto a Itália argumentava não receber ajuda da França para enfrentar o alto fluxo 

migratório na ilha de Lampedusa, esta defendia que a entrada desses imigrantes constituiria 

uma ameaça à sua segurança e ordem pública e que, portanto, estaria em pleno gozo de seus 

direitos. Com a entrada em vigor do Regulamento, foram estabelecidos critérios claros para 

definição de prazos em que a reintrodução temporária pode ocorrer. No entanto, ele não avança 

                                                           
12 Um relatório apresentado ao Parlamento Europeu meses antes da aprovação da Diretiva do Retorno alertava 

para as condições degradantes dos centros de detenção de imigrantes, similares a sistemas penitenciários. Apesar 

disso, nenhuma medida de proteção legal à situação desses centros foi adotada pela nova legislação. 
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na inclusão ou integração dos imigrantes que optam por residir no bloco, nem prevê qualquer 

tipo de auxílio e proteção a esses imigrantes. (EUR-Lex, Regulamento 1051/2013).  

 

CONCLUSÃO 

 

A impossibilidade de acesso13 aos dados relativos às votações nominais ocorridas no 

Parlamento Europeu, abarcando o tema do meio ambiente14, frustrou o objetivo inicial das 

autoras de analisar comparativamente o comportamento dos legisladores nas áreas ambiental 

de da migração, nas duas legislaturas estudadas. Tal agenda, no entanto, permanece no 

horizonte e será concluída assim que os dados estiverem disponíveis. 

 

No presente artigo, argumentou-se que os resultados conservadores examinados por 

Mamede (2014), relativamente à questão migratória, não necessariamente seriam replicados em 

outras áreas de política, considerando-se a interveniência das variáveis intensidades de 

preferências e controle de recursos políticos. 

 

Em não sendo possível estudar, no momento, o comportamento dos legisladores, optou-

se por apresentar, neste texto, apenas a análise comparada dos resultados das leis aprovadas, 

nas duas legislaturas, nos dois temas. Tal análise evidenciou que, de fato, o contexto de crise 

econômica que se abateu sobre a região, a partir de 2008, não afetou negativamente a produção 

da política ambiental pelo Parlamento Europeu. Portanto, os efeitos da crise se fizeram sentir 

diferentemente quando analisadas as políticas migratória e ambiental. 

 

Diferentemente do observado em relação à política migratória _ que apresentou viés 

mais conservador, se comparada com legislaturas anteriores, em função da crise econômica e 

de sua resultante na composição do PE _ a política ambiental continuou apresentando números 

expressivos de decisões legislativas e a mesma orientação mais progressista observada nas 

legislaturas anteriores. 

 

Fica, portanto, por ser submetida a teste empírico, a hipótese relacionada aos impactos 

das diferentes intensidades de preferências e controle de recursos políticos sobre o 

comportamento dos legisladores. Espera-se explicar as variações apontadas neste artigo nos 

resultados das duas políticas pelas diferentes distribuições de intensidades de preferências e de 

poderes de agenda e de veto entre os atores. As preferências mais intensas relativamente às 

questões migratórias explicariam a mobilização mais intensa de seus recursos políticos no 

processo decisório relacionado a este tema e as maiores chances de ocorrência de barganha e 

de produção de resultados mais consensuais na produção da política ambiental. 

Nesse sentido, argumenta-se que, no que se refere à tentativa de instituir uma política 

migratória comum na UE, o Tratado de Lisboa ofereceu garantias institucionais nessas 

questões, com a participação das duas casas legislativas para a tomada de decisão: Parlamento 

Europeu e Conselho de Ministros. Por outro lado, em função da crise econômica e da 

composição mais conservadora do Parlamento, as decisões tomadas desde então tiveram um 

                                                           
13 O acesso não foi possível em tempo hábil para a conclusão deste artigo, com vistas à apresentação no VIII 

Congresso da ALACIP. As autoras continuam aguardando a remessa dos dados pelo Parlamento Europeu, para 

finalizar a análise. 
14 As votações nominais relativas ao tema das migrações foram analisadas por Mamede (2014). 
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viés mais conservador. (MAMEDE, 2014). No que se refere à temática ambiental, no entanto, 

observa-se que houve maior convergência para a adoção de compromissos ambiciosos, apesar 

da adversidade do contexto econômico. 
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