
 

AD\1126602PT.docx  PE603.107v02-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão dos Assuntos Constitucionais 
 

2017/2011(INI) 

1.6.2017 

PARECER 

da Comissão dos Assuntos Constitucionais 

dirigido à Comissão dos Assuntos Jurídicos 

sobre o controlo da aplicação do direito da UE em 2015 

(2017/2011(INI)) 

Relator de parecer: Kazimierz Michał Ujazdowski 



 

PE603.107v02-00 2/8 AD\1126602PT.docx 

PT 

PA_NonLeg 



 

AD\1126602PT.docx 3/8 PE603.107v02-00 

 PT 

SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

1. Assinala que a aplicação correta do direito da UE é essencial para encorajar e promover a 

confiança mútua entre as instituições públicas, tanto a nível da UE como a nível nacional, 

assim como entre as instituições e os cidadãos, porquanto a confiança e a segurança 

jurídica servem de base para a boa cooperação e aplicação efetiva do direito da UE; reitera 

que os cidadãos da União se sentem mais confiantes em relação ao direito da UE quando o 

mesmo é aplicado nos Estados-Membros de forma efetiva; solicita aos Estados-Membros 

que intensifiquem os seus esforços para transpor e aplicar efetiva e atempadamente o 

direito da UE; 

2. Considera que o elevado número de processos por incumprimento em 2015 demonstra que 

a aplicação correta e atempada da legislação da UE nos Estados-Membros continua a 

constituir um enorme desafio e uma prioridade para a UE; 

3. Considera que a aplicação correta do acervo da UE é essencial para proporcionar os 

benefícios das políticas da UE tanto aos cidadãos como às empresas; salienta, por isso, a 

intenção da Comissão de reforçar a aplicação coerciva do direito da UE com base numa 

transposição estruturada e sistemática e na verificação da conformidade da legislação 

nacional; realça a importância de respeitar os princípios da atribuição de competências, da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, nos termos do artigo 5.º do TUE, bem como o 

princípio da igualdade perante a lei, tendo em vista um melhor controlo da aplicação do 

direito da UE; assinala que a legislação da UE é o resultado de um processo democrático e 

não pode entrar em vigor sem que tenha sido aprovada por maioria qualificada (e, em 

certos casos, por unanimidade) dos Estados-Membros no Conselho; acolhe a prática da 

Comissão de tomar devidamente em conta os princípios para uma melhor legislação no 

que diz respeito ao controlo da aplicação do direito da UE nos Estados-Membros; 

4. Reconhece que, em primeira instância, a responsabilidade pela correta implementação e 

aplicação do direito da UE cabe aos Estados-Membros; observa, contudo, que tal não 

isenta as instituições da UE do seu dever de respeitar o direito primário da UE quando 

elaboram o direito derivado da UE; 

5. Salienta a importância da transparência no que diz respeito à elaboração e aplicação da lei 

pelas instituições da UE e pelos Estados-Membros; assinala que, no interesse de facilitar e 

executar o direito da UE pelos Estados-Membros e de o tornar acessível aos seus 

cidadãos, a legislação da UE deve ser clara, compreensível, consistente e precisa, devendo 

ainda ter em consideração a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, o 

qual insiste na necessidade de as normas da UE serem previsíveis1; 

6. Recorda o que já afirmou no passado, isto é, que numa União Europeia assente no Estado 

de direito e na certeza e previsibilidade da legislação, os cidadãos europeus têm o direito a 

ser informados, de modo claro, acessível, transparente e atempado se foram aprovadas 

                                                 
1 Acórdão do Tribunal de Justiça, de 10 de setembro de 2009, no processo C-201/08 ECLI:EU:C:2009:539, 

Plantanol GmbH & Co. KG contra Hauptzollamt Darmstadt, ponto 46. 
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legislações nacionais, e quais, por transposição da legislação da UE; 

7. Destaca o princípio da transparência, consagrado nos Tratados da UE, bem como o direito 

dos cidadãos da UE à justiça e à boa administração, estipulados nos artigos 41.º e 47.º da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, uma vez que os referidos artigos 

preveem que os cidadãos têm direito a ter acesso aos projetos de atos jurídicos que lhes 

digam respeito; recorda que os Estados-Membros devem dar a máxima importância a 

estes direitos e princípios quando proponham projetos de atos jurídicos que apliquem o 

direito da UE; 

8. Solicita, a este respeito, o empenho de todas as instituições da UE que participem no 

processo legislativo de forma a melhorar a qualidade da redação dos textos legislativos, 

em conformidade com o compromisso assumido pela Agenda «Legislar Melhor»; entende 

que o Acordo Interinstitucional de 1998 sobre as diretrizes comuns em matéria de 

qualidade de redação da legislação comunitária deve ser adaptado tendo em vista a 

concretização desse objetivo; reitera a disposição do Acordo Interinstitucional «Legislar 

Melhor», que, no contexto da transposição de diretivas para o direito nacional, solicita aos 

Estados-Membros que, caso decidam acrescentar elementos que não tenham nenhuma 

relação com a referida legislação da União, se certifiquem de que esses acrescentos são 

identificáveis por meio de um ato de transposição ou por meio de documentos conexos; 

9. Sublinha a importância do papel desempenhado pelos parceiros sociais, pelas 

organizações da sociedade civil e por outras partes interessadas na comunicação das falhas 

verificadas ao nível da transposição e aplicação da legislação da UE pelos Estados-

Membros; sugere que as autoridades nacionais e as instituições da UE promovam este 

papel; 

10. Considera que a inclusão dos parlamentos nacionais no âmbito do diálogo sobre o 

conteúdo das propostas legislativas, quando relevante, favorecerá a aplicação efetiva do 

direito da UE; assinala que um controlo mais rigoroso dos governos pelos parlamentos 

nacionais, quando os governos estão envolvidos no processo legislativo, irá promover uma 

aplicação mais efetiva do direito da UE, conforme previsto nos Tratados; por essa razão, 

salienta a necessidade de os parlamentos nacionais se pronunciarem nas fases iniciais do 

processo legislativo europeu e insta as instituições europeias e os Estados-Membros a 

iniciar um debate sobre os Protocolos n.º 1 e n.º 2, relativos ao papel dos parlamentos 

nacionais na União Europeia e à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade, analisando possivelmente uma revisão do sistema de alerta rápido, o 

que asseguraria uma melhor aplicação do procedimento de «cartão amarelo». 

11. Encoraja uma cooperação estreita e o fortalecimento das relações entre o Parlamento 

Europeu e os parlamentos nacionais; recorda a função de controlo dos parlamentos 

nacionais, no que diz respeito ao envolvimento dos seus governos no processo legislativo 

no Conselho da União Europeia, e assinala a necessidade de consultar e proceder a trocas 

de pontos de vista frequentes entre o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais, 

especialmente nas fases iniciais do processo legislativo; 

12. Encoraja a Comissão a proporcionar aos cidadãos uma plataforma integrada que ajude a 

centralizar as queixas e irregularidades relativas à aplicação da legislação da UE; 

13. Recorda o papel essencial dos parlamentos nacionais no controlo da correta 
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implementação do direito da UE pelos Estados-Membros; insta-os a desempenhar esse 

papel de forma proativa; salienta o papel dos parlamentos nacionais em evitar a prática de 

«sobrerregulamentação» da legislação da UE a nível nacional, evitando, assim, a 

regulamentação excessiva e encargos administrativos desnecessários; espera que os 

Estados-Membros indiquem claramente e documentem as obrigações nacionais que sejam 

aditadas à legislação da UE no processo de aplicação; manifesta preocupação pelo facto 

de o aditamento de medidas nacionais excessivas à legislação da UE poder aumentar 

desnecessariamente o euroceticismo; 

14. Apoia a iniciativa da Comissão de proporcionar uma orientação reforçada e assistência 

aos Estados-Membros usando instrumentos concretos, a fim de obter um melhor nível de 

aplicação do direito da UE; 

15. Assinala que o sistema de intercâmbio de informações e cooperação entre as comissões 

dos parlamentos nacionais que trabalham com a UE pode ajudar a alcançar uma legislação 

eficiente e poderá também ser usado para apoiar uma aplicação mais efetiva do direito da 

UE pelos Estados-Membros; promove a utilização da plataforma IPEX enquanto 

ferramenta de troca mútua de informações entre os parlamentos nacionais e o Parlamento 

Europeu; encoraja os parlamentos nacionais a participar ativamente nas reuniões regulares 

interparlamentares das comissões organizadas pelo Parlamento Europeu; 

16. Salienta a necessidade de o Parlamento ser capaz de supervisionar a aplicação dos 

regulamentos por parte da Comissão, da mesma forma que o faz para as diretivas; solicita 

à Comissão que assegure o fornecimento de informação sobre a aplicação dos 

regulamentos nos seus futuros relatórios anuais sobre o controlo da aplicação do direito da 

UE; exorta os Estados-Membros a apresentarem à Comissão legislação nacional de 

transposição ou regulamentos de execução, com vista a garantir o seu correto 

cumprimento e a especificar quais as partes que decorrem de legislação da UE e quais as 

que são aditamentos nacionais; 

17. Considera que os esforços da Comissão no sentido de formular orientações são louváveis; 

apoia ainda o amplo leque de instrumentos utilizados pela Comissão para promover o 

cumprimento na fase prévia ao processo por infração; lamenta que a verificação da 

transposição correta das diretivas pelos Estados-Membros continue a ser um problema; 

exorta os Estados-Membros a respeitarem o seu compromisso de apresentar documentos 

explicativos juntamente com as medidas nacionais de transposição de diretivas para a sua 

ordem jurídica, incluindo tabelas de correspondência, se for o caso; 

18. Lamenta que não tenha ainda recebido informações transparentes e atempadas sobre a 

aplicação da legislação da UE; recorda que, no Acordo-Quadro revisto sobre as relações 

entre o Parlamento Europeu e a Comissão, a Comissão se compromete a «disponibilizar 

ao Parlamento sínteses de informação sobre todos os processos por infração a partir da 

carta de notificação formal, inclusive, se tal for pedido, [...] sobre as questões às quais o 

processo por infração diz respeito», na expectativa de que esta cláusula seja aplicada de 

boa-fé na prática; 

19. Apoia a realização de um diálogo permanente entre a Comissão e os Estados-Membros, 

com o objetivo de reforçar a aplicação efetiva do direito da UE através de uma abordagem 

estruturada e sistemática; 
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20. Recorda que a eficácia da integração europeia depende igualmente da forma como as 

políticas da UE são integradas na legislação e aplicadas pelos Estados-Membros; recorda 

também, a este respeito, o artigo 197.º do TFUE que prevê que «a execução efetiva do 

direito da União pelos Estados-Membros, essencial para o bom funcionamento da União, 

é considerada matéria de interesse comum». 

 

  



 

AD\1126602PT.docx 7/8 PE603.107v02-00 

 PT 

INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO NA COMISSÃO ENCARREGADA DE 
EMITIR PARECER 

Data de aprovação 30.5.2017    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

16 

3 

3 

Deputados presentes no momento da 

votação final 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Richard 

Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui 

Atondo, Markus Pieper, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara 

Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał 

Ujazdowski 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 

Max Andersson, Gerolf Annemans, Kostas Chrysogonos, Ashley Fox, 

Charles Goerens, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cristian Dan Preda, Rainer 

Wieland 

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 

momento da votação final 

Bogdan Brunon Wenta 

 
  



 

PE603.107v02-00 8/8 AD\1126602PT.docx 

PT 

 

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER 

16 + 

ECR Ashley Fox, Kazimierz Michał Ujazdowski 

GUE/NGL Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 

PPE Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Markus Pieper, Cristian Dan Preda, György 

Schöpflin, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland 

S&D Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pedro Silva 

Pereira, Claudia Țapardel 

 

3  - 

ENF Gerolf Annemans, 

Verts/ALE Max Andersson, Josep-Maria Terricabras, 

 

3 0 

ALDE Charles Goerens 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

S&D Richard Corbett 

 

Legenda dos símbolos utilizados: 

+ : a favor 

- : contra  

0 : abstenções 

 

 

 


