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1. O Deputado Único Representante do Partido Livre, Deputado Rui Tavares, tomou a 

iniciativa de apresentar o Projeto de Resolução n.º 135/XV/1.ª, ao abrigo do disposto 

na alínea b) do artigo 156.º (Poderes dos Deputados) da Constituição da República 

Portuguesa e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º (Poderes dos Deputados) do 

Regimento da Assembleia da República (RAR). 

 

2. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República a 23 de junho de 2022, tendo 

sido admitida a 27 de junho de 2022, data na qual baixou à Comissão de Assuntos 

Europeus, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 128.º do 

Regimento da Assembleia da República. 

 

3. A discussão do Projeto de Resolução n.º 135/XV/1.ª ocorreu na Comissão de 

Assuntos Europeus, na reunião realizada a 13 de julho de 2022, nos seguintes 

termos: 

O Senhor Deputado Rui Tavares (L) procedeu à apresentação da iniciativa, começando 

por referir a resolução adotada pelo Parlamento Europeu sobre a revisão dos tratados, 

e sublinhando que a concessão do estatuto de país candidato à Ucrânia e à Moldávia, 

e o previsível alargamento da União Europeia, implicam uma revisão dos tratados de 

forma a adequar a arquitetura europeia à atual realidade. Neste contexto, referiu a 

importância de Portugal definir uma posição favorável no que respeita ao debate desta 

matéria, nomeadamente, à convocação de uma Convenção para a revisão dos tratados 

da União Europeia. 

Na discussão que se seguiu, intervieram os Senhores Deputados Cristina Mendes da 

Silva (PS), Catarina Rocha Ferreira (PSD), Bernardo Blanco (IL) e Filipe Melo (CH) para 

saudar o conteúdo e objeto da iniciativa, ressalvando, todavia, os desafios e a 

morosidade associados ao processo de revisão dos tratados, e a percentagem diminuta 

de conclusões finais da Conferência sobre o Futuro da Europa que implica alterações 

aos tratados. Foi também sublinhado o facto de a Assembleia da República, através da 

Comissão de Assuntos Europeus, estar a organizar uma Conferência Interparlamentar 

sobre as conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa que implicam 

modificações dos tratados, com data prevista de 20 de setembro, que contará com a 

participação de Assembleia da República, das Assembleias Legislativas Regionais, do 

Parlamento Europeu e do Governo, e que visa alcançar uma posição nacional sobre 
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esta temática. Como tal, a apresentação da presente iniciativa pelo Partido Livre, 

atendendo ao facto de estar a ser organizado o referido evento com o mesmo fim, 

considerou-se, simultaneamente, precoce e extemporânea.   

O Senhor Deputado Rui Tavares (L) tomou a palavra para ressalvar que o momento da 

apresentação do projeto de resolução se justificou pelo facto de ter sido concedido o 

estatuto de país candidato à Ucrânia e à Moldávia. Mais esclareceu que a finalidade da 

iniciativa é saber se Portugal é ou não favorável à revisão dos tratados, concluindo 

mencionado que o Livre está disponível para avaliar quaisquer propostas de alteração 

ao projeto de resolução.   

 

Palácio de S. Bento, em 13 de julho de 2022. 

 

O Presidente da Comissão, 

 

 

(Luís Capoulas Santos) 


