
 A União Europeia e as 
eleições para o Parlamento 

Europeu   

POLÍTICA INTERNACIONAL E GEOPOLÍTICA 
Instituto Cultural D. António Ferreira Gomes 

José Pedro Teixeira Fernandes

22/05/2019



 
 

PARTE I – O  ideal federal na génese das 
Comunidades Europeias                                          

   

�2



 O federalismo europeu dos anos 1940 / 
1950 (1)  [FONTE: Wikipedia]

�3



 O federalismo europeu dos anos 1940 /  
1950 (2)  [FONTE: Angelo Santagostino “Luigi Einaudi, EU Competencies, Fiscal 

Policy and the Missing Maastricht Criteria”in Atlantic Economic Journal March, 2015]

�4



 O federalismo europeu dos anos 1940 /  
1950 (3)  [FONTE: Parlamento Europeu]

�5



 O federalismo europeu dos anos 1940 /  
1950 (4)  [FONTE: Parlamento Europeu]

�6



 O federalismo europeu dos anos 1940 /  
1950 (5)  [FONTE: Parlamento Europeu]

�7



 O federalismo europeu dos anos 1940 /  
1950 (6)  [FONTE: Parlamento Europeu]

�8



 O federalismo europeu dos anos 1940 /  
1950 (7)  [FONTE:  Encyclopaedia Britannica]

�9



 O federalismo europeu dos anos 1940 /  
1950 (8)  [FONTE:  Encyclopaedia Britannica]

�10



 O federalismo europeu dos anos 1940 /  
1950 (9)  [FONTE: Gilles Grin, “Méthode communautaire et fédéralisme: le legs de 

Jean Monnet à travers ses archives”, 2014]

�11



 O federalismo europeu dos anos 1940 /  
1950 (10)  [FONTE: Gilles Grin, “Méthode communautaire et fédéralisme: le legs de 

Jean Monnet à travers ses archives”, 2014]

�12



   O federalismo europeu contemporâneo (1)  
[FONTE:  The Spinelli Group]

�13



  O federalismo europeu contemporâneo (2) 
[FONTE:  Wikipedia]

�14



   O federalismo europeu contemporâneo (3) 
[FONTE:  Wikipedia]

�15



  O federalismo europeu contemporâneo (4) 
[FONTE:  L’ Express, 25/09/2012]

�16



   O federalismo europeu contemporâneo (5) 
[FONTE:  L’ Express, 25/09/2012]

�17



   O federalismo europeu contemporâneo (6) 
[FONTE:  L’ Express, 25/09/2012]

�18



 O federalismo europeu contemporâneo (7) 
[FONTE: Bernard-Henri Lévy, Le Point /VoxEurop, 28/09/2012]

�19



 O federalismo europeu contemporâneo (8) 
[FONTE: Bernard-Henri Lévy, Le Point / VoxEurop, 28/09/2012]

�20



 O federalismo europeu contemporâneo (9)  
[FONTE: Bernard-Henri Lévy, Le Point / VoxEurop, 28/09/2012]

�21



 O federalismo europeu contemporâneo (10) 
[FONTE: Bernard-Henri Lévy, Le Point / VoxEurop, 28/09/2012]

�22



 
 

PARTE I –  A Europa com “falta de Estado-
Nação” e a contestação à União Europeia                                            

                                           
   

�23



 O grupo de Visegrado e o seu impacto na 
União Europeia (1)  [FONTE: BBC, 21/2/2016]

�24



 O grupo de Visegrado e o seu impacto na 
União Europeia (2)  [FONTE: BBC, 21/2/2016]

�25



 O grupo de Visegrado e o seu impacto na 
União Europeia (3)  [FONTE: BBC, 20/01/2018]

�26



 O grupo de Visegrado e o seu impacto na 
União Europeia (4)  [FONTE: BBC, 20/01/2018]

�27



 O grupo de Visegrado e o seu impacto na 
União Europeia (5)  [FONTE: BBC, 20/01/2018]

�28



 O grupo de Visegrado e o seu impacto na 
União Europeia (6)  [FONTE: Euractiv, 3/01/2018]

�29



 O grupo de Visegrado e o seu impacto na 
União Europeia (7)  [FONTE: Euractiv, 3/01/2018]

�30



 O grupo de Visegrado e o seu impacto na 
União Europeia (8)  [FONTE: Politico, 5/03/2018]

�31



 O grupo de Visegrado e o seu impacto na 
União Europeia (9)  [FONTE: El País, 29/05/2018]

�32



 O grupo de Visegrado e o seu impacto na 
União Europeia (10)  [FONTE: FT, 25/05/2018]

�33



 O grupo de Visegrado e o seu impacto na 
União Europeia (11)  [FONTE: FT, 25/05/2018]

�34



 O grupo de Visegrado e o seu impacto na 
União Europeia (12)  [FONTE: Tom Janssen / Holanda, Jornal “Trow” / 

2014]

�35



 
 

PARTE III –  2019: o ano em que “nada 
será será como antes” na União Europeia?                                          

   

�36



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo?(1)  [FONTE:  União Europeia / 

Parlamento Europeu]

�37



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (2)  [FONTE:  União Europeia / 

Parlamento Europeu  — composição actual]

�38



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (3)  [FONTE:  União Europeia / 

Parlamento Europeu — composição actual e projecção da futura composição, 15/05/2019]

�39



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (4)  [FONTE:  União Europeia / 

Parlamento Europeu]

�40



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (5)  [FONTE:  União Europeia / 

Parlamento Europeu]

�41



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (6)  [FONTE:  União Europeia / 

Parlamento Europeu]

�42



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (7)  [FONTE:  União Europeia / 

Parlamento Europeu]

�43



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (8)  [FONTE:  União Europeia / 

Parlamento Europeu]

�44



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (9)  [FONTE:  União Europeia / 

Parlamento Europeu]

�45



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (10)  [FONTE:  União Europeia / 

Parlamento Europeu]

�46



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (11)  [FONTE:  União Europeia / 

Parlamento Europeu]

�47



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (12)  [FONTE:  União Europeia / 

Parlamento Europeu]

�48



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (13)  [FONTE:  Politico - 

tendência de voto / projecção de lugares no PE para as eleições europeias de 23-26 de Maio]

�49



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (14)  [FONTE:  Politico - 

sondagens / projecção de lugares no Parlamento Europeu (Reino Unido)]

�50



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (15)  [FONTE:  Politico - 

sondagens / projecção de lugares no Parlamento Europeu (Reino Unido)]

�51



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (16)  [FONTE:  Politico - 

sondagens / projecção de lugares no Parlamento Europeu (França)]

�52



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (16)  [FONTE:  Politico - 

sondagens / projecção de lugares no Parlamento Europeu (França)]

�53



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (17)  [FONTE:  Politico - 

sondagens / projecção de lugares no Parlamento Europeu (Alemanha)]

�54



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (18)  [FONTE:  Politico - 

sondagens / projecção de lugares no Parlamento Europeu (Espanha)]

�55



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (19)  [FONTE:  Politico - 

sondagens / projecção de lugares no Parlamento Europeu (Polónia)]

�56



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (20)  [FONTE:  Politico - 

sondagens / projecção de lugares no Parlamento Europeu (Portugal)]

�57



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (21)  [FONTE: Guardian, 

14/05/2019]

�58



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (22)  [FONTE: Guardian, 

14/05/2019]

�59



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (23)  [FONTE: Guardian, 

14/05/2019]

�60



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (24)  [FONTE: Volt]

�61



 As eleições para o Parlamento Europeu de 
2019: o que está em jogo? (24)  [FONTE: Tom Janssen / 

Holanda, Jornal “Trow” / 2014]

�62



Bibliografia

�63



Bibliografia

�64


