
 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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Você entende que as rejeições francesa e holandesa à 
Constituição Européia abalam, em alguma medida, o 

projeto da União Européia? 
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10 DAHL, Robert. La Democracía y sus Críticos. Barcelona: Paidón, 1993, p. 27. 
11 SGARBI, Adrian e ASSAD, Christianne Cotrim. “Democracia Semidireta no Brasil. Plebiscito, Referendo, Iniciativa Popular Legislativa. Teor Comunicativo e Procedimento”. 

Disponível em: http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/direito/revista/online/rev05_adrian.html 
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12 “Holanda e França rejeitam Constituição única”. Disponível em: http://vestibular.uol.com.br/atualidades/ult1685u186.jhtm 
13 http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2005/05/050530_francaqanda.shtml 
14 Isto é, o aparato institucional europeu cujo objetivo é a integração continental nas esferas política, econômica, jurídica, monetária etc. A União Européia é “ponto de encontro” 

histórico entre vários “projetos” voltados para a integração continental da Europa. Numa simplificação corrente, costuma-se dizer que à União Européia precedeu a Comunidade 

Econômica Européia.  
15 Vaisse, M., As Relações Internacionais Desde 1945. Lisboa, Edições 70, 1996, p. 99. 
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16 Novamente, é ilusória a versão de que este estágio do processo integrador da Europa esteve infenso às dificuldades. Uma ampla reforma da PAC, a Política Agrícola Comum da 

Europa, fez-se necessária para a transição da Comunidade à União Européia. A polêmica foi tão intensa no interior de alguns Estados que, para se ter uma idéia, a França – sempre a 

França – aprovaria o documento de Maastricht somente após passar por um referendo que dividiu – literalmente - a sua população: 51,05% a favor; 48,95% contra o ingresso na UE. 
17 Darnton, R., Os dentes falsos de George Washington. São Paulo, Companhia das Letras, 2005, p. 91. 


