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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. Sublinha que a UE foi criada como uma União que se funda nos valores do respeito 

pelo Estado de direito e do respeito pelos direitos do Homem (artigo 2.º do TUE); 

salienta que se reveste da maior importância um controlo cuidadoso dos atos e omissões 

dos Estados-Membros e das instituições da UE; 

2. Salienta que a aplicação efetiva do direito da UE é fundamental para aumentar a 

confiança dos cidadãos nas instituições e políticas da União; recorda que o artigo 197.º 

do TFUE prevê, a este respeito, que «a execução efetiva do direito da União pelos 

Estados-Membros, essencial para o bom funcionamento da União, é considerada 

matéria de interesse comum»; reitera que os cidadãos da União se sentem confiantes em 

relação ao direito da UE quando o mesmo é aplicado nos Estados-Membros de forma 

efetiva; 

3. 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 respeitarem o direito primário da UE, 

designadamente quando elaboram o direito derivado da UE; 

4. Acolhe favoravelmente este primeiro relatório sobre o controlo da aplicação do Direito 

da UE com a entrada em vigor da Agenda «Legislar Melhor» em 2015; recorda que os 

princípios «Legislar Melhor» incluem a exigência de demonstrar a necessidade de 

legislar ao nível da UE, de uma forma que seja estritamente proporcional aos objetivos 

da ação legislativa, e garantir a correta aplicação da legislação a um nível adequado; 

salientam, por conseguinte, 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 segurança jurídica e igualdade perante a lei, tendo em 

vista um melhor controlo da aplicação do direito da UE; 

5. Lamenta que a aplicação correta e atempada da legislação da UE nos Estados-Membros 

continue a ser fonte de sérias preocupações, como demonstra o grande número de 

processos por infração; lamenta o elevado número de tendências negativas reveladas no 

relatório atual, nomeadamente o aumento substancial na abertura de processos por 

infração, com uma subida de 67,5 % em relação ao ano passado e que representa o valor 

máximo dos últimos cinco anos, juntamente com o aumento registado nas queixas e 

uma diminuição nas taxas de resolução; observa que, de acordo com a repartição dos 

processos por infração pendentes no final de 2016, os quatro domínios de intervenção 

em que se registou o maior número de processos por infração contra Estados-Membros 

em matéria de transposição foram o mercado interno, o ambiente, a estabilidade 

financeira, a união dos serviços financeiros e dos mercados de capitais e a mobilidade e 

os transportes;  

6. Toma nota de que o empenho da Comissão numa atitude mais estratégica na aplicação 

da legislação da UE levou recentemente ao encerramento de processos por infração por 

razões políticas; exorta, por conseguinte, a Comissão a explicar as razões dessas 
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decisões em futuros relatórios de controlo; 

7. Congratula-se com a diminuição do número de novos ficheiros EU Pilot, que atingiu o 

seu mais baixo nível desde 2011; regista o objetivo da Comissão, em conformidade com 

a sua Comunicação intitulada «Direito da UE: melhores resultados através de uma 

melhor aplicação»1, de recorrer apenas ao mecanismo de resolução de problemas «EU 

Pilot» quando tal proporcionar um valor acrescentado concreto para o processo de 

resolução de infrações; observa, no entanto, que o mecanismo «EU Pilot» constitui uma 

ferramenta de trabalho sem valor legal, conferindo à Comissão um poder discricionário 

que não respeita os devidos padrões de transparência e de responsabilização; entende 

que estas lacunas podem ser tratadas através da adoção de um regulamento, que deve 

explicitar as obrigações e os direitos legais dos queixosos e da Comissão; 

8. Congratula-se com o facto de o relatório reconhecer o papel do Parlamento ao chamar a 

atenção da Comissão para as deficiências na aplicação da legislação da UE nos Estados-

Membros por meio de perguntas parlamentares e petições; assinala que um controlo 

mais rigoroso dos governos pelos parlamentos nacionais, quando aqueles estão 

envolvidos no processo legislativo, promoverá uma aplicação mais efetiva do direito da 

UE, conforme previsto nos Tratados; 

9. Salienta a importância crucial, para além da eficiência, da transparência e da 

responsabilidade na elaboração e aplicação da legislação da UE pelas instituições da 

União, o que significa que a legislação da UE deve ser clara, compreensível, coerente, 

precisa e estar imediatamente à disposição dos cidadãos, e levando igualmente em conta 

a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que insiste na necessidade 

da previsibilidade das normas de direito da UE2; 

10. Destaca que os cidadãos da UE, no exercício dos seus direitos, devem ser os primeiros a 

ser informados, de modo claro, acessível, transparente, eficaz e atempado, sobre se e 

que leis nacionais foram adotadas em transposição do direito da UE e quais são as 

autoridades nacionais responsáveis por assegurar a sua correta execução; reconhece o 

papel fundamental que os parceiros sociais e as organizações da sociedade civil 

desempenham no controlo e aumento da eficácia de recurso no âmbito do direito da UE; 

11. Reitera a disposição do Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor», segundo a qual, no 

contexto da transposição de diretivas da UE 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 aditamentos são 

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

12. Manifesta a sua preocupação pelo facto de, dadas as incongruências nas traduções de 

muitas diretivas para as línguas oficiais da UE, ser provável que diferentes versões 

linguísticas causem interpretações divergentes dos respetivos textos e divergências na 

sua transposição pelos Estados-Membros; lamenta, portanto, que tais divergências na 

transposição e interpretação jurídica de diretivas não possam ser detetadas de forma 

sistemática, mas apenas quando são clarificadas por acórdãos do Tribunal de Justiça da 

                                                 
1 C(2016)8600, OJ C 18, 19.1.2017, p. 10.  
2 Acórdão do Tribunal de Justiça, de 10 de setembro de 2009, Plantanol GmbH & Co. KG contra Hauptzollamt 

Darmstadt, C-201/08, ECLI:EU:C:2009:539, ponto 46. 
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União Europeia; 

13. Recorda que os parlamentos nacionais têm um papel essencial a desempenhar tanto no 

controlo pré-legislativo dos projetos de atos jurídicos da UE como no controlo pós-

legislativo da correta aplicação da legislação da UE pelos Estados-Membros; exorta os 

parlamentos nacionais a exercerem este papel de uma forma proativa; 

14. Exorta a Comissão a controlar eficazmente o cumprimento das responsabilidades dos 

órgãos jurisdicionais nacionais para obterem uma decisão prejudicial do Tribunal de 

Justiça da União Europeia, tal como referido no artigo 267.º do TFUE; insta, por 

conseguinte, a Comissão a ponderar a criação de um registo que contenha todos os 

acórdãos dos tribunais nacionais relativos à interpretação do direito da União, quando 

não tiver sido apresentado um pedido de decisão prejudicial do Tribunal de Justiça da 

União Europeia; 

15. Destaca, neste contexto, o princípio da transparência, consagrado nos Tratados da UE, 

bem como o direito dos cidadãos da UE à justiça e à boa administração, consagrado nos 

artigos 41.º e 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia; salienta que 

esses direitos e princípios exigem que se dê aos cidadãos um acesso simples e adequado 

para os projetos de atos jurídicos que lhes digam respeito; recorda que os Estados-

Membros devem dar a máxima importância a estes direitos e princípios quando 

propuserem projetos de atos jurídicos que visem aplicar o direito da UE; 

16. Exorta todas as instituições da UE envolvidas no processo legislativo a 

comprometerem-se a melhorar a qualidade da redação dos textos legislativos, em 

consonância com o compromisso assumido na Agenda «Legislar Melhor»; recorda 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; 

17. Acolhe com agrado o compromisso da Comissão de ajudar ativamente os Estados-

Membros a transporem e aplicarem a legislação europeia, elaborando planos de 

execução para determinados regulamentos e diretivas; apela à Comissão para que 

proporcione uma orientação e assistência reforçadas aos Estados-Membros através de 

instrumentos concretos para se obterem melhores resultados na aplicação do direito da 

UE; incentiva a Comissão a ajudar os Estados-Membros que possam ter de enfrentar 

desafios a priori na aplicação e transposição, tratando estes de forma adequada 

mediante a melhoria da capacidade institucional das autoridades a um nível técnico; 

18. Sublinha o importante papel desempenhado pelos parceiros sociais, organizações da 

sociedade civil e outras partes interessadas na elaboração de legislação e no controlo e 

comunicação de lacunas verificadas ao nível da transposição e aplicação da legislação 

da UE pelos Estados-Membros; sugere que esta função seja encorajada pelas 

autoridades nacionais e instituições europeias; 

19. Recorda a necessidade de o Parlamento ser também capaz de supervisionar a aplicação 

dos regulamentos pela Comissão da mesma forma que o faz com as diretivas; exorta, 

por isso, as instituições da UE a cooperarem de uma forma mais eficaz e eficiente, e em 

conformidade com o artigo 13.º, n.º 2, do TUE; reitera o seu pedido à Comissão para 

que se assegure de que a informação sobre a aplicação dos regulamentos é claramente 
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disponibilizada nos seus futuros relatórios anuais sobre o controlo da aplicação do 

direito da UE; relembra aos Estados-Membros a obrigação de apresentarem à Comissão 

a legislação nacional que transponha ou aplique regulamentos, em virtude do princípio 

da cooperação leal consagrado no artigo 4.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia;  

20. Reitera o seu apelo à criação, no seio das direções-gerais competentes (DG IPOL, DG 

EXPO e DDG EPRS), de um sistema autónomo de avaliação de impacto ex post das 

principais normas da UE adotadas pelo Parlamento Europeu em codecisão e nos termos 

do processo legislativo ordinário; 

21. Recorda que todas as instituições da UE, mesmo quando agirem enquanto membros de 

grupos de credores internacionais, estão vinculadas aos Tratados da UE e à Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia; 

22. Exorta a Comissão a prestar especial atenção ao controlo da aplicação da legislação da 

UE que estabelece regras contra as práticas de elisão fiscal que tenham incidência direta 

no funcionamento do mercado interno, e a tomar as medidas adequadas para fazer face a 

estes casos. 
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