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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. Regista que o número de pareceres fundamentados (65) apresentados pelos parlamentos 

nacionais em 2016 é o terceiro mais elevado num ano civil desde que o mecanismo de 

controlo da subsidiariedade foi introduzido pelo Tratado de Lisboa; assinala o aumento 

acentuado (+713 %) relativamente aos oito pareceres fundamentados recebidos em 

2015; reconhece, além disso, o aumento significativo, de 350 para 620, do número de 

pareceres recebidos pela Comissão no âmbito do diálogo político; sublinha que esta 

tendência surgiu no contexto de uma diminuição da atividade legislativa, que evidencia 

também que a participação dos parlamentos nacionais evoluiu em comparação com anos 

anteriores; congratula-se com o forte interesse expresso pelos parlamentos nacionais no 

processo de decisão da UE; 

2. Recorda que a subsidiariedade é um princípio fundamental das federações, além de ser 

um conceito jurídico indeterminado, que deve, por conseguinte, ser interpretado 

politicamente; 

3. Entende que o princípio da subsidiariedade não pode ser utilizado para interpretar de 

forma restritiva as competências atribuídas à União pelos Tratados; 

4. Considera que qualquer reflexão sobre a subsidiariedade e o seu controlo deve ter lugar 

no contexto dos pedidos cada vez mais frequentes dos cidadãos que solicitam à UE que 

enfrente os grandes desafios globais, tais como os fluxos financeiros intercontinentais, a 

segurança, as migrações e as alterações climáticas; 

5. Observa que em 2016 foi desencadeado o terceiro (e primeiro no âmbito do mandato da 

atual Comissão) procedimento de «cartão amarelo» em relação à revisão da Diretiva 

relativa ao destacamento de trabalhadores (Diretiva 96/71/CE); salienta que uma maior 

sensibilização para o papel dos parlamentos nacionais e uma melhor cooperação entre 

estes poderão reforçar a monitorização da subsidiariedade ex ante; 

6. Congratula-se com o facto de mais câmaras de parlamentos nacionais emitiram 

pareceres fundamentados (26 em 41 em 2016, em comparação com oito em 2015); 

regista a grande diferença existente entre as câmaras que operam no âmbito do diálogo 

político e através de pareceres fundamentados; salienta que os parlamentos nacionais 

continuam a ter mais interesse em influenciar o conteúdo da legislação da UE do que 

em identificar casos em que a subsidiariedade possa constituir um problema; salienta 

que o poder dos parlamentos nacionais de controlar o respeito pelos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade engloba também o direito de solicitar ao 

legislador europeu que atue a nível europeu, se necessário; 

7. Congratula-se com o facto de o Parlamento desempenhar cada vez mais e de forma cada 

vez mais regular o papel de interlocutor e de intermediário entre os parlamentos 

nacionais no que se refere aos mecanismos de subsidiariedade e proporcionalidade; 

considera que o reforço do diálogo a nível político com os parlamentos nacionais poderá 
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ser um meio para racionalizar os controlos em matéria de subsidiariedade e 

proporcionalidade mediante uma melhor abordagem da substância das propostas 

legislativas; 

8. Recorda a necessidade de reforçar os modelos de cooperação existentes e de definir 

opções que permitam melhorar a plataforma IPEX, a fim de promover a sensibilização 

dos parlamentos nacionais para o papel que lhes cabe no contexto dos controlos da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, de os ajudar a tratar de forma mais eficiente as 

informações recebidas no âmbito do sistema de alerta precoce e de melhorar a sua 

cooperação e coordenação; 

9. Louva a introdução de subsidiariedade e da proporcionalidade no âmago do processo de 

decisão da UE, tal como o demonstram as prioridades políticas da Comissão e a adoção 

do pacote «Legislar Melhor»; congratula-se com a adoção deste pacote que garantirá 

que os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade sejam aplicados de uma 

forma mais integrada e abrangente, o que, por sua vez, contribuirá para um maior grau 

de transparência do processo de decisão da UE; congratula-se com o facto de, graças ao 

Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor», a Comissão se ter comprometido a 

disponibilizar aos parlamentos nacionais as avaliações de impacto das suas propostas 

legislativas e não legislativas; recorda que este acordo também sublinha a necessidade 

de maior transparência no processo legislativo e que a informação prestada aos 

parlamentos nacionais lhes deve permitir exercer plenamente as suas prerrogativas 

decorrentes dos Tratados; solicita à Comissão que melhore a qualidade das suas 

exposições de motivos sobre a subsidiariedade e o seu nível de participação nos 

pareceres fundamentados;  

10. Observa que a execução da agenda «Legislar Melhor» levou a Comissão a desenvolver 

instrumentos e procedimentos internos mais fortes, a fim de evitar violações do 

princípio da subsidiariedade; sublinha que as avaliações de impacto constituem um 

instrumento essencial para garantir o respeito pelos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade e para promover a prestação de contas; exorta a Comissão a conferir 

maior ênfase à subsidiariedade e à proporcionalidade ao realizar avaliações de impacto 

no quadro das Orientações para legislar melhor; salienta, em particular, o papel do 

Comité de Controlo da Regulamentação e congratula-se com o facto de os princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade terem passado a integrar o controlo de qualidade 

realizado pelo Comité; realça, no entanto, que a independência deste Comité deve ser 

melhorada;  

11. Reitera que, com vista a permitir que os parlamentos nacionais participem de forma 

mais aprofundada no processo legislativo da UE, é necessário aumentar a flexibilidade 

do sistema de alerta precoce, em especial do prazo de oito semanas para apresentação de 

pareceres fundamentados, dentro dos limites dos Tratados, e ponderar o seu 

alargamento formal, em caso de alteração dos Tratados; realça a necessidade de 

prosseguir a reflexão sobre a introdução de um mecanismo, em consonância com as 

propostas contidas no relatório sobre a aplicação das disposições do Tratado relativas 

aos parlamentos nacionais, com base no qual possam ser apresentados pareceres 

fundamentados à Comissão com o objetivo de influenciar positivamente as políticas 

europeias; entende que tal poderá representar um instrumento positivo e construtivo 

para aumentar a participação dos parlamentos nacionais no processo legislativo da UE; 
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12. Manifesta o seu desapontamento com algumas respostas da Comissão aos parlamentos 

nacionais nos casos em que foi desencadeado um processo de cartão amarelo; considera 

que é necessário que a Comissão responda de forma exaustiva a todas as preocupações 

suscitadas pelos parlamentos nacionais; sublinha a importância de fornecer explicações 

adequadas sobre a necessidade de iniciativas legislativas, bem como o seu impacto, em 

particular na economia, no ambiente e na sociedade, respeitando os princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade; 

13. Toma nota da criação do Grupo de trabalho sobre subsidiariedade, proporcionalidade e 

«Fazer menos com maior eficiência»; regista que o grupo de trabalho examinará de 

modo crítico todos os domínios de ação, a fim de garantir que a UE só intervenha nos 

casos em que a sua ação seja portadora de valor acrescentado; convida a Comissão a 

especificar com mais pormenor as competências e o modus operandi previsto; aguarda 

com expectativa o relatório do grupo de trabalho, previsto para 15 de julho de 2018, que 

deverá formular recomendações sobre o modo como a União Europeia poderá ter mais 

em conta os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, tanto no que diz 

respeito à atribuição e ao exercício das suas competências, como no que respeita à 

identificação de modalidades que permitam melhorar a participação dos órgãos de poder 

local e regional na elaboração das políticas da UE; considera que esta iniciativa pode 

contribuir para identificar as situações em que uma ação específica pode ser alcançada 

de forma adequada e mais eficaz pela União, pelos Estados-Membros e pelas 

autoridades regionais; acalenta a esperança de que as propostas apresentadas no 

presente quadro sejam aplicadas rapidamente pela Comissão; 

14. Incentiva os parlamentos nacionais a emitir pareceres sobre as propostas da Comissão, 

as quais estão disponíveis para consulta em qualquer momento na base de dados interna 

CONNECT; incentiva os parlamentos nacionais e regionais a desenvolverem as suas 

relações com o Comité das Regiões, que possui um grupo de peritos responsáveis pelo 

exame das propostas legislativas à luz dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade; considera que um mecanismo informal baseado na cooperação 

interparlamentar pode contribuir para reforçar o diálogo político com os parlamentos 

nacionais; 

15. Salienta que a adoção de atos jurídicos requer o acordo por ampla maioria no Conselho, 

que é composto pelos ministros nacionais de todos os Estados-Membros, os quais 

devem prestar contas perante os respetivos parlamentos nacionais; 

16. Congratula-se com a referência à subsidiariedade na Declaração de Roma de 25 de 

março de 2017; considera que a subsidiariedade deve ocupar um lugar de destaque na 

reflexão sobre o futuro da UE. 
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