
 
 
 

A aplicação do artigo 17.° do TFUE pelo Parlamento Europeu 
 
1. Base jurídica: 
O artigo 17.° do Tratado sobre o Funcionamento da UE (TFUE) introduziu uma obrigação legal da UE no 
sentido de manter um diálogo aberto, transparente e regular com igrejas, associações religiosas e 
organizações filosóficas e não confessionais. Declara: 

1. A União respeita e não interfere no estatuto de que gozam, ao abrigo do direito nacional, as 
igrejas e associações ou comunidades religiosas nos Estados-Membros. 

2. A União respeita igualmente o estatuto de que gozam, ao abrigo do direito nacional, as 
organizações filosóficas e não confessionais. 

3. Reconhecendo a sua identidade e o seu contributo específico, a União mantém um diálogo 
aberto, transparente e regular com as referidas igrejas e organizações. 

O Parlamento Europeu aplicou as disposições do Tratado através da nomeação pelo seu presidente de 
um vice-presidente responsável por manter o diálogo, bem como uma série de decisões específicas que 
estabeleceram o enquadramento. 

2. Elementos da aplicação do artigo 17.° do TFUE pelo Parlamento Europeu incluem: 

 Nomeação de um vice-presidente responsável por manter o diálogo. 

 Apresentação à Mesa do Parlamento Europeu de um relatório anual pelo vice-presidente. 

 Secretariado específico no âmbito do artigo 17.° para gerir o diálogo. 

 Apoio administrativo suplementar ao diálogo de todos os serviços pertinentes do Parlamento 
Europeu. 

 Páginas específicas do sítio Web do Parlamento Europeu para aumentar a transparência e a 
sensibilização. 

 Documentos de reflexão preparados pelo Serviço de Estudos do Parlamento Europeu. 

 Organização de seminários periódicos e de outras atividades do diálogo com parceiros externos. 

 Associação do diálogo ao trabalho parlamentar e ao debate político, envolvendo os titulares de 
cargos públicos. 

3. Tipos de atividades no âmbito do artigo 17.° do TFUE no Parlamento Europeu: 

 Seminários do diálogo no âmbito do artigo 17.°, organizados pelo Parlamento Europeu. 

 Outras atividades do diálogo organizadas pelo Parlamento Europeu. 

 Seminários organizados por outros intervenientes parlamentares sobre questões relacionadas 
com o artigo 17.°. 

 Atividades organizadas em colaboração com um ou mais parceiros do diálogo no âmbito do 
artigo 17.°. 

 Acolhimento de delegações de organizações parceiras no âmbito do artigo 17.° no Parlamento 
Europeu. 

 Representação do Parlamento Europeu em eventos realizados por organizações parceiras no 
âmbito do artigo 17.° do TFUE. 

 Colaboração com outras instituições da UE na aplicação do artigo 17.° do TFUE. 

O Parlamento Europeu organiza, normalmente, dois ou três seminários do diálogo no âmbito do artigo 
17.° por ano São públicos e transmitidos via Internet. Todos os parceiros do diálogo registados, tanto 
religiosos como não confessionais, são convidados a participar em todos os seminários e outras 
atividades no âmbito do artigo 17.°. Os temas do diálogo podem provir de todas as áreas de ação da UE. 
Os parceiros do diálogo no âmbito do artigo 17.° do Parlamento Europeu são consultado quanto à 
escolha dos temas, bem como quanto ao formato dos seminários. 
 
Entre os seminários do diálogo, o Parlamento Europeu mantém um diálogo regular com parceiros no 
âmbito do artigo 17.° a vários níveis, incluindo o nível administrativo através do seu secretariado 
específico. 


