
Sua Excelência

Senhor Jerzy Buzek

Presidente do Parlamento Europeu
Bruxelas

Assunto: Processo de escrutínio parlamentar das iniciativas europeias ao abrigo do Protocolo n.!! 2
Parecer- COM (2011) 118

(~,

Junto envio a Vossa Excelênciao Parecer elaborado pela Comissão de Assuntos Europeus da

Assembleia da República de Portugal, bem como o Relatório produzido pela Comissão

Parlamentar competente em razão da matéria (Comissão de Assuntos Constitucionais,

Direitos, Liberdades e Garantias), no âmbito do processo de escrutínio parlamentar das

iniciativaseuropeias ao abrigo do Protocolo n.!!2 anexo ao Tratado de Lisboa,sobre:

. COM (2011) 118 - Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que

altera o Regulamento (CE)n!!562/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece

o código comunitário relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras (Código das

Fronteiras Schengen) e a Convenção de aplicação do Acordo de Schengen.

Mais se informa que fica assim concluído, pela Assembleia da República, o processo de
escrutínio da iniciativa mencionada.

Nesta data foi, igualmente, dado conhecimento dos referidos documentos ao Presidente do

Conselho da União Europeia e ao Presidente da Comissão Europeia.

Queira Vossa Excelência aceitar, Senhor Presidente, a expressão do meu respeito e muito

apreço. A *______

o PRESIDENTE DAASSEMBLEIA DA REPÚBLICA,

~~
JAIMEGAMA

Lisboa, 26 de Abril de 2011
OfíCio 353/PAR/ll-ca



Courtesy translation

Mr Jerzy Buzek

President of the European Parliament
Brussels

Subject: Process 0/ parliamentary scrutíny 0/ the furopean ínítíatíves under Protocol no. 2
Wrítten Opíníon- COM (2011) 118

Please find enclosed the Written Opinion issued by the European Affairs Committee of the

Assembly of the Republic of Portugal, as well as the Report issued by the Parliamentary

Committee with responsibility for the matter in question (Committee on Constitutional Affairs,

Rights, Freedoms and Guarantees), within the framework of the process of parliamentary

scrutiny of the European initiatives under protocol no. 2 of the Treaty of Lisbon, on the

followingtext:

. COM (2011) 118 - Proposal/or a Regulatíon 0/ the furopean Parliament and 0/ the Council

amendíng Regulatíon (fC) No 562/2006 0/ the furopean Parlíament and 0/ the Councíl

establíshíng a Communíty Code on the rules governíng the movement 0/ persons across

borders (Schengen Borders Code) and the Conventíon ímplementíng the Schengen

Agreement.

Furthermore, we should like to inform vou that the Assembly of the Republic has, therefore,

concluded the processof scrutiny of the aforementioned initiative.

On this date, the above-mentioned documents were also forwarded to the President of the

Council of the European Union and the President of the EuropeanCommission.

Please accept, Mr President, the assurances of my highest consideration and esteem.

THE PRESIDENT OF THE ASSEMBLY OF THE REPUBLlC

JAIME GAMA

Lisbon,26 April 2011
Officialletter no. 353/PAR/ll/ca


