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Questão: 

O que seria a europeização e a normalização dos estudos europeus, abordando o papel 
do Conselho Europeu com a consideração da coordenação aberta proposta no bojo da 
União européia conjuntamente com a formação das competências da UE após o Tratado 
de Lisboa, explicitando também os Princípios que governam estas competências da EU? 

Resposta-padrão: 

A Europeização representa uma grande tendência nos estudos europeus desde o início dos anos 

noventa. Ela progressivamente se tornou um rótulo abrangente para investigar todos os tipos 

de transformações em diversos objetos (instituições, organizações, políticas, paradigmas, ideias, 

percepções, agentes...), induzidas pela unificação econômica, social, jurídica e política da 

Europa. A europeização, como conceito, foi definida de diversas formas. É possível distinguir 

quatro principais visões: 

1. Abordagem “de cima para baixo” ou “decrescente”. Mudanças acontecem a partir do impacto 

da União nas políticas nacionais: os estados são vistos como reativos em relação às mudanças 

que ocorrem na UE.  

2. Abordagem “de baixo para cima” ou “ascendente”. A europeização ocorre quando os estados 

começam a afetar as políticas da UE em determinada área. Estudos insistem na contribuição 

nacional para elaboração de políticas da UE.  



 
3. Alguns autores também definiram uma abordagem “horizontal” de europeização. Essa 

abordagem foca na transferência de política, políticas públicas e elaboração de políticas entre 

os estados membros no contexto da integração europeia, mas na ausência de normas restritivas 

da UE.  

4. Mais recentemente, pesquisadores tentaram propor uma abordagem mais inclusiva de 

europeização que considera os três fenômenos acima. A europeização é vista, então, como o 

resultado de interações constantes entre os países e a Europa, ou até mesmo como resultado 

de processos de difusão horizontais.  

A partir do final dos anos oitenta e nos anos noventa, o nível europeu deixou de ser visto apenas 

como uma variável dependente e houve uma mudança de foco em direção a uma política 

comparativa. A UE agora é compreendida como um sistema político, um espaço de decisão que 

pode ser estudado com os mesmos métodos, ferramentas e teorias utilizados nos estudos dos 

sistemas políticos nacionais. O Conselho Europeu define a direção política geral da UE e suas 

prioridades. Não é uma das instituições legisladoras da UE e, consequentemente, não negocia 

ou adota leis da UE. É semelhante a um “chefe de estado coletivo“. Seu papel é discutir questões 

importantes e problemas que surgem na estrutura da UE. O Conselho estabelece agendas para 

as políticas da UE, tradicionalmente adotando “conclusões” durante as reuniões do Conselho 

Europeu, que identificam questões preocupantes e medidas a serem tomadas. O Tratado de 

Lisboa atribuiu ao Conselho Europeu as seguintes tarefas: nomeação de seu presidente 

permanente, proposta ao Parlamento sobre o nome do presidente da Comissão, nomeação do 

alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, 

estabelecimento da presidência rotativa do Conselho e decisão de realizar uma transição da 

votação por unanimidade à votação por maioria qualificada no Conselho. O Conselho Europeu 

também exerce um papel central na política externa. Durante suas reuniões, o Conselho 

Europeu adota declarações diplomáticas para comentar sobre a situação política internacional 

ou para reagir a eventos correntes. Também se reúne regularmente com os chefes de estado de 

países terceiros. Seu presidente exerce uma função representativa para a UE em assuntos 

relacionados à PESC. O presidente é a “face política da Europa”, junto com o presidente da 

Comissão, o alto representante e o presidente do Parlamento Europeu. O Conselho Europeu 

define amplas políticas para a UE e formata o trabalho de outras instituições. A Comissão, o 

Conselho … 

 

 


