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Preâmbulo
O presente documento, que faz um balanço do trabalho da Comissão dos Assuntos Constitucionais 
do Parlamento Europeu durante a sexta legislatura (Junho de 2004 – Junho de 2009) está dividido 
em duas partes.

Em “Resumo de uma legislatura”, que constitui a primeira parte, o leitor encontrará um resumo 
sucinto das principais resoluções adoptadas pelo Parlamento Europeu por iniciativa da sua 
Comissão dos Assuntos Constitucionais, bem como relatórios adoptados em sede de comissão mas 
que, por qualquer motivo, não foram discutidos e votados pelo plenário. 

Para cada relatório mencionado nesta primeira parte existe uma hiperligação que permite ao leitor 
interessado em aprofundar alguma matéria consultar o texto integral das resoluções adoptadas.

Os anexos fornecem informações mais factuais sobre a composição da comissão, as reuniões 
realizadas ao longo da legislatura, os pareceres emitidos destinados a outras comissões e as 
audições públicas ou grupos de trabalho organizados, contendo, na versão electrónica, uma 
hiperligação para os principais documentos pertinentes.

Os relatórios sobre a aplicação do Tratado de Lisboa, que ainda não foram apreciados e votados em 
plenário, são reproduzidos no documento na sua forma actual. O relatório de Richard Corbett sobre 
a revisão geral do Regimento, que deverá ser aprovado em sede de comissão em 22 Abril de 2009, é 
apenas mencionado. Após a adopção definitiva desses relatórios, será publicada uma versão 
actualizada do presente documento. 

Finalização da redacção: 31 de Março de 2009



DV\779820PT.doc 5/393 PE423.766

PT

1. Poderes e responsabilidades da Comissão dos Assuntos 
Constitucionais na 6.ª legislatura (Anexo VI do Regimento 
do Parlamento Europeu)

O Regimento do Parlamento Europeu e, mais precisamente, o seu Anexo VI define as 
competências e responsabilidades das diferentes comissões que o compõem. A Comissão dos 
Assuntos Constitucionais tem competências em matéria de:

1. aspectos institucionais do processo de integração europeia, nomeadamente no âmbito da 
preparação e do desenrolar de convenções e conferências intergovernamentais;

2. aplicação do Tratado UE e avaliação do seu funcionamento;
3. consequências institucionais das negociações relativas ao alargamento da União;
4. relações interinstitucionais, incluindo a apreciação dos acordos interinstitucionais 

previstos no nº 2 do artigo 120º do Regimento, tendo em vista a sua aprovação pelo 
Parlamento;

5. processo eleitoral uniforme;
6. partidos políticos a nível europeu, sem prejuízo das competências da Mesa;
7. verificação da existência de uma violação grave e persistente, por um Estado-Membro, dos 

princípios comuns a todos os Estados-Membros;
8. interpretação e aplicação do Regimento, bem como propostas de alteração do Regimento.
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2. Resumo de uma legislatura
Na sua resolução de 12 de Janeiro de 2005 (relatório Richard Corbett - Inigo Mendez de 
Vigo), o Parlamento Europeu aprovou o Tratado Constitucional por uma maioria de dois 
terços, considerando que ele “representa um compromisso satisfatório e uma considerável 
melhoria em ralação aos Tratados em vigor” e que “proporcionará um quadro estável e 
duradouro para o desenvolvimento futuro da União Europeia, que permitirá um ulterior 
alargamento, proporcionando igualmente mecanismos para a sua revisão, sempre que a mesma 
seja necessária.” O Parlamento congratula-se com o facto de a Constituição propiciar uma 
maior clareza quanto à natureza e aos objectivos da União, bem como quanto às relações 
entre a União e os Estados-Membros (nomeadamente através da simplificação dos actos 
legislativos e da garantia de que a União nunca será um “super-Estado centralizado". A 
extensão da decisão por maioria qualificada, uma Presidência do Conselho Europeu de dois 
anos e meio, a criação do cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, 
coadjuvado por um Serviço Europeu para a Acção Externa único e a redução do número de 
Comissários a partir de 2014 poderão igualmente reforçar a eficácia da União e melhorar a 
sua presença na cena mundial. A Constituição tornará também a União mais democrática
(possibilidade de os Parlamentos nacionais formularem objecções às propostas legislativas, 
extensão da co-decisão, eleição do Presidente da Comissão pelo Parlamento Europeu, etc.) e 
aumentará os direitos dos cidadãos (incorporação da Carta dos Direitos Fundamentais, 
adesão à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, introdução do direito de iniciativa dos 
cidadãos europeus, extensão do acesso à justiça dos cidadãos individuais, etc.).

No seguimento desta resolução, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, no quadro do seu 
diálogo com os Parlamentos nacionais sobre o Tratado Constitucional, enviou delegações ao 
Reino Unido, Estónia, França, República Checa, Polónia, Portugal e Luxemburgo, com o 
objectivo de advogar as posições do Parlamento Europeu e de promover a ratificação do 
Tratado Constitucional.

Na perspectiva do relatório que o Secretário-Geral do Conselho e Alto Representante para a 
Política Externa e de Segurança Comum e a Comissão deviam apresentar ao Conselho 
Europeu de Junho de 2005 sobre os progressos realizados na preparação do Serviço 
Europeu para a Acção Externa, o Parlamento Europeu adoptou, em 26 de Maio de 2005, 
uma resolução na qual se declara convicto de que é necessário integrar o serviço europeu de 
acção externa nos serviços da Comissão. Pede ainda que o pessoal do serviço europeu de 
acção externa seja composto, numa proporção equilibrada e pertinente, por funcionários da 
Comissão, do secretariado do Conselho e dos serviços diplomáticos nacionais e não considera 
necessário privar o conjunto das Direcções-Gerais da Comissão de toda a competência em 
matéria de relações externas. As delegações da Comissão e os gabinetes de ligação do 
Conselho deveriam fundir-se e dar origem a “embaixadas da União”. A fim de dar 
continuidade à reflexão, a Comissão dos Assuntos Constitucionais e o seu relator, Elmar 
Brook, organizaram várias trocas de pontos de vista, não tendo, porém, finalizado os 
trabalhos.

Após os referendos em França e nos Países Baixos e no seguimento da declaração de 18 de 
Junho de 2005 na qual o Conselho Europeu decidiu estabelecer um “período de reflexão” a 
fim de permitir um amplo debate em toda a União Europeia, o Parlamento Europeu adoptou 
uma resolução (relatório Andrew Duff - Johannes Voggenhuber) na qual propõe que se utilize 
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o período de reflexão para relançar o projecto constitucional com base num amplo debate 
público sobre o futuro da integração europeia. Interpretando o “não” mais como uma 
expressão de contestação à situação actual da União do que como uma oposição específica às 
reformas constitucionais, o Parlamento pede que sejam cuidadosamente analisadas as razões 
que levaram a um resultado negativo na França e nos Países Baixos e recorda que, se é 
necessário respeitar os resultados dos referendos, é igualmente necessário respeitar aqueles 
Estados-Membros e os seus povos que ratificaram a Constituição. Para o Parlamento Europeu, 
o Tratado de Nice não constitui uma base com perspectivas de futuro para a prossecução do 
processo de integração europeia, e a resolução salienta que não é possível prosseguir o 
alargamento da União após a adesão da Bulgária e da Roménia com base no Tratado de Nice. 
Opondo-se a propostas de constituição de núcleos duros de determinados Estados-Membros 
enquanto o processo constitucional ainda estiver em curso, lembra que as cooperações 
reforçadas devem favorecer a realização dos objectivos da União, preservar os seus interesses 
e reforçar o seu processo de integração, e manter-se a todo o momento abertas a todos os 
Estados-Membros. Sublinha ainda que a eventual realização dessas cooperações não se deve 
consumar em detrimento dos esforços que visam alcançar, sem demoras desnecessárias, uma 
Constituição para a Europa e solicita que, em qualquer circunstância, se façam todos os 
esforços para assegurar que a Constituição entre em vigor em 2009.

Na sua resolução sobre as próximas etapas do período de reflexão, adoptada em preparação 
do Conselho Europeu de 15 e 16 de Junho de 2006, o Parlamento Europeu reafirma que 
mantém a sua intenção de alcançar uma solução constitucional para a União Europeia até às 
eleições de 2009 e alerta para quaisquer tentativas de desfazer o compromisso global 
alcançado no Tratado Constitucional. Reafirma a sua oposição à aplicação parcelar de 
componentes do acordo relativo ao pacote constitucional, bem como a sua oposição à criação 
imediata de núcleos formados por certos Estados-Membros de forma a contornar o processo 
constitucional para a União no seu conjunto. Convida o Conselho Europeu a passar do período 
de reflexão para um período de análise até meados de 2007, a fim de se alcançar uma proposta 
clara sobre o modo como proceder em relação ao Tratado Constitucional, o mais tardar, até ao 
segundo semestre de 2007. Considerando que não foi ainda lançado um debate público 
aprofundado à escala da União, sobre o futuro da União Europeia, particularmente nos 
Estados-Membros que ainda não ratificaram o Tratado Constitucional, o Parlamento convida o 
Conselho Europeu a obter um compromisso claro de cada Estado-Membro quanto ao modo e 
aos meios com que pretendem criar e levar a cabo um debate público aberto e estruturado, 
centrado nas questões essenciais relativas ao futuro da Europa. Os Estados-Membros que 
ainda não concluíram o processo de ratificação são convidados a elaborar, até ao termo do 
período de reflexão, um cenário credível sobre o modo como tencionam fazer avançar este 
assunto. Propõe ao Conselho Europeu que desenvolva um quadro adequado que viabilize a 
instauração de um diálogo específico, assim que o calendário político o permita, com os 
representantes dos países em que o referendo sobre o Tratado Constitucional obteve um 
resultado negativo, a fim de analisar se, e em que condições, será possível a esses países 
retomar o processo de ratificação, e convida a Comissão a apresentar ao Conselho Europeu 
um roteiro com vista à sua melhor aplicação possível.

A Comissão dos Assuntos Constitucionais, através dos seus coordenadores, participou 
estreitamente na construção do consenso que permitiu ao Presidente do Parlamento Europeu 
assinar a Declaração de Berlim, a qual estabeleceu “o objectivo de, até às eleições para o 
Parlamento Europeu de 2009, dotar a União Europeia de uma base comum e renovada”.
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Em Junho de 2007, o Parlamento Europeu adoptou uma resolução sobre o roteiro para o 
processo constitucional da União (relatório Elmar Brok - Enrique Baron Crespo), na qual 
sublinha que dois terços dos Estados-Membros já ratificaram o Tratado Constitucional e 
outros quatro manifestaram claramente o seu apoio às disposições que ele contém e reafirma o 
seu empenho em alcançar um acordo no âmbito do actual processo constitucional da União 
Europeia se necessário sob uma apresentação que tenha em conta as dificuldades surgidas em 
certos Estados-Membros. Neste contexto, apoia os esforços desenvolvidos pela Presidência 
alemã para conseguir a convocação de uma Conferência Intergovernamental (CIG) e a 
definição de um roteiro contendo um procedimento, um mandato claro e o objectivo de 
alcançar um acordo antes do final do ano em curso. A resolução declara que o Parlamento 
Europeu rejeitará um resultado das negociações que, em relação ao Tratado Constitucional, 
conduza a uma redução dos direitos das cidadãs e dos cidadãos (insistindo, em particular, na 
preservação da Carta dos Direitos Fundamentais), a menos democracia, transparência e 
eficiência no funcionamento da União. Recorda que o Parlamento, sendo a única instituição da 
União Europeia directamente eleita pelas cidadãs e pelos cidadãos, tem de participar 
plenamente na CIG. Reitera o seu empenhamento no mecanismo da Convenção, caso os 
chefes de Estado e de governo optem por uma revisão substancial dos textos existentes e 
considera necessário preservar os princípios fundamentais da participação parlamentar, 
participação da sociedade civil e da plena transparência.

Dois anos de reflexão sobre o futuro da Europa confirmaram a necessidade de preservar e 
melhorar o conteúdo das inovações do Tratado Constitucional em termos de democracia, 
eficiência e transparência, a fim de assegurar o bom funcionamento da União Europeia e de 
reforçar os direitos dos seus cidadãos e o papel da União no mundo. É este o ponto de vista 
expresso pelo Parlamento Europeu na sua resolução sobre a convocação da Conferência 
Intergovernamental (relatório Jo Leinen) que, embora lamentando a perda de alguns 
elementos importantes acordados durante a CIG de 2004 e o facto de o mandato permitir um 
número crescente de derrogações concedidas a certos Estados-Membros (por exemplo, a 
cláusula de derrogação à Carta dos Direitos Fundamentais); congratula-se com o facto de o 
mandato preservar em larga medida a substância do Tratado Constitucional, designadamente a 
personalidade jurídica única da União e a eliminação da estrutura "em pilares", o alargamento 
da votação por maioria qualificada no Conselho e da co-decisão entre, elementos de uma 
democracia participativa, o estatuto juridicamente vinculativo da Carta dos Direitos 
Fundamentais, o reforço da coerência da acção externa da União e um dispositivo institucional 
equilibrado). Congratula-se igualmente com a introdução de alguns novos elementos nos 
tratados, como a referência explícita às alterações climáticas e à solidariedade no domínio da 
energia. O Parlamento Europeu convida os Estados-Membros a não voltarem atrás nos 
compromissos que assumiram no Conselho e a CIG a concluir os seus trabalhos antes do final 
de 2007, a fim de permitir a entrada em vigor bem antes das eleições europeias de 2009.

O futuro da Carta dos Direitos Fundamentais tem constituído uma preocupação constante 
do Parlamento Europeu. A fim de permitir que o Tratado de Lisboa possa fazer-lhe referência 
como documento juridicamente vinculativo, o Parlamento adoptou, em complemento da sua 
resolução sobre a convocação da Conferência Intergovernamental, uma resolução (relatório Jo 
Leinen) na qual confere mandato ao seu Presidente para, conjuntamente com as outras 
instituições, proclamar solenemente a Carta dos Direitos Fundamentais antes da assinatura do 
Tratado de Lisboa, e insta veementemente a Polónia e o Reino Unido a envidarem todos os 
esforços para que seja finalmente possível alcançar um consenso sobre a aplicação sem 
restrições da Carta.
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O Parlamento Europeu congratulou-se com o passo positivo que constitui para o futuro da 
Europa o Tratado de Lisboa no seu conjunto (relatório Richard Corbett - Inigo Mendez de 
Vigo). O Tratado de Lisboa representa uma melhoria substancial dos actuais Tratados, que 
trará mais responsabilidade democrática para a União e aumentará o seu poder de decisão 
(através do reforço dos papéis do Parlamento Europeu e dos Parlamentos nacionais), reforçará 
os direitos dos cidadãos europeus face à União e melhorará a eficácia do funcionamento das 
Instituições da União. O Parlamento Europeu aprova o Tratado e considera que ele 
proporcionará um quadro estável, que permitirá, no futuro, um novo avanço da União, apesar 
da decepção generalizada pela necessidade de abandonar a abordagem constitucional e 
algumas das suas características, de adiar a implementação de elementos importantes do novo 
Tratado (entrada em vigor do novo sistema de votação no Conselho) e de incorporar no 
Tratado medidas específicas relativas a determinados Estados-Membros (alargamento do 
regime de «opt-in» (inclusão) à cooperação em matéria policial e penal, no caso de dois 
Estados-Membros, e protocolo que limita o efeito da Carta no direito interno de dois Estados-
Membros). O Parlamento Europeu exorta à entrada em vigor do novo Tratado em 1 de Janeiro 
de 2009 e insiste em que sejam envidados todos os esforços para informar os cidadãos 
europeus mais clara e objectivamente sobre o conteúdo do Tratado.

Apesar do atraso no processo de ratificação do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu, 
depois de o Conselho Europeu de Dezembro de 2008 ter aberto caminho à realização de um 
novo referendo na Irlanda, relançou o seu trabalho com vista à preparação da entrada em vigor 
do Tratado. Este trabalho materializou-se na aprovação, no final da legislatura, de três 
relatórios1. Estes relatórios analisam, respectivamente, o novo papel e novas responsabilidades 
do Parlamento Europeu decorrentes do Tratado de Lisboa, o impacto do Tratado de Lisboa no 
desenvolvimento do equilíbrio institucional da União Europeia e o desenvolvimento das 
relações entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos nacionais ao abrigo do Tratado de 
Lisboa. O trabalho sobre o serviço de acção externa, porém, não foi prosseguido, ficando a 
aguardar os resultados do segundo referendo que deverá ser organizado na Irlanda.

O relatório sobre as novas competências e responsabilidades do Parlamento Europeu 
decorrentes do Tratado de Lisboa (relator, Jo Leinen) constitui a peça principal entre os 
relatórios sobre a aplicação do Tratado de Lisboa e reúne os pareceres das comissões 
parlamentares sobre as modificações introduzidas pelo Tratado. O relatório congratula-se – na 
medida em que a legitimidade democrática da União Europeia sai consideravelmente 
reforçada – com o largamento a novas políticas dos poderes de co-decisão do Parlamento com 
o Conselho (especificamente, nos domínios da liberdade, segurança e justiça e da agricultura). 
No plano orçamental, com a abolição da distinção entre despesas obrigatórias e não 
obrigatórias, o orçamento passa a ser adoptado, na sua totalidade, conjuntamente pelo 
Parlamento Europeu e o Conselho. O novo procedimento de parecer favorável, os novos 
poderes na eleição do Presidente da Comissão, bem como os novos poderes de controlo são 
também acolhidos com entusiasmo. Por último, o relatório assegura que o Parlamento 
Europeu, sempre que tal se justifique face à emergência de novos desafios, utilizará o direito 
de propor modificações ao Tratado e convida as outras instituições a concluírem um acordo 
interinstitucional sobre um programa de trabalho para a próxima legislatura e as medidas de 

                                               
1 Dado que estes relatórios não foram examinados e votados no plenário, o resumo baseia-se no resultado da 

votação em comissão.
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execução necessárias ao êxito do novo tratado.

O desenvolvimento das relações entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos nacionais 
ao abrigo do Tratado de Lisboa (relator, Elmar Brok) é também objecto de um relatório no 
qual a Comissão dos Assuntos Constitucionais se congratula com os novos direitos atribuídos 
aos Parlamentos nacionais, nomeadamente o controlo do respeito do princípio da 
subsidiariedade (os chamados procedimentos de “cartão amarelo” e “cartão laranja”), os quais 
conferem aos Parlamentos nacionais, pela primeira vez, uma função definida nos assuntos 
europeus. Congratula-se com o desenvolvimento positivo das relações ao longo dos últimos 
anos e salienta o papel que as comissões parlamentares são chamadas a desempenhar para a 
constituição de uma verdadeira “rede permanente de comissões correspondentes”. O relatório 
aborda a possibilidade de o Parlamento Europeu disponibilizar um orçamento suficiente às 
suas comissões especializadas, para organizarem reuniões com as comissões correspondentes 
dos Parlamentos nacionais. Os Parlamentos nacionais são convidados a desenvolver o papel 
que os deputados ao Parlamento Europeu podem desempenhar ao seu nível, concedendo-lhes, 
nomeadamente, o direito a serem convidados, em certos momentos, para falar nas sessões 
plenárias dos Parlamentos nacionais, bem como para assistir às reuniões das comissões 
especializadas sempre que analisem actos relacionados com o nível da União Europeia, bem 
como para assistir às reuniões dos respectivos grupos políticos. Por último, o projecto aborda 
o papel da COSAC.

O relatório sobre o impacto do Tratado de Lisboa no desenvolvimento do equilíbrio 
institucional da União Europeia (relator, Jean-Luc Dehaene) faz o “inventário” das 
implicações concretas do Tratado de Lisboa para as relações interinstitucionais e formula uma 
série de recomendações que visam uma aplicação efectiva das novas disposições 
institucionais. Congratula-se com a clarificação das atribuições de cada instituição, que sai 
reforçada no seu domínio específico de competências, e demonstra que um funcionamento 
eficaz passará necessariamente por uma coordenação reforçada. A coexistência de duas 
presidências estáveis (o Presidente do Conselho Europeu e o Alto Representante, que preside 
ao Conselho dos Negócios Estrangeiros) e de uma presidência rotativa do Conselho representa 
uma melhoria capaz de proporcionar melhor coerência e eficácia, mas que exigirá, também, 
uma estreita colaboração entre as diferentes presidências. É proposto um calendário para as 
nomeações para os cargos mais importantes (Presidente da Comissão, Alto Representante, 
Colégio dos Comissários, Presidente do Conselho Europeu) a partir de 2014. No que respeita 
aos processos de nomeação em 2009, o relatório recorda que se o Conselho Europeu decidir 
propor um candidato à Presidência da Comissão logo após as eleições europeias, deverá 
efectuar as consultas necessárias com os representantes do Parlamento recém-eleito, a fim de 
respeitar, na substância, as novas prerrogativas do Parlamento Europeu previstas no Tratado 
de Lisboa. Caso o segundo referendo na Irlanda produza um resultado positivo, a aprovação 
formal do novo Colégio dos Comissários pelo Parlamento Europeu só deverá ter lugar após a 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Por último, quanto às disposições transitórias relativas 
à composição do Parlamento Europeu acordadas no Conselho Europeu de 11 e 12 de 
Dezembro de 2008, o relatório recorda que a sua aplicação exigirá uma alteração do direito 
primário. Recorda também que o Tratado de Lisboa confere novos poderes ao Parlamento 
neste domínio, que a instituição tenciona reivindicar na íntegra. 

Para além dos aspectos constitucionais, o Parlamento Europeu adoptou ainda uma série de 
relatórios que se inscrevem no contexto das suas relações com as outras instituições. Assim, 
o processo de aprovação parlamentar (audições) dos comissários indigitados, introduzido em 
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1994, confere à Comissão uma legitimidade democrática reforçada. A resolução do 
Parlamento Europeu sobre as orientações para a aprovação da Comissão Europeia
(relatório Andrew Duff) prevê uma série de princípios e de regras que devem reger este 
processo. Esses princípios foram depois transpostos para o Regimento do Parlamento Europeu 
(relatório Andrew Duff) por meio de um novo anexo que especifica as regras do processo de 
audição, avaliação e votação, pelo qual cada nova Comissão Europeia (ou, eventualmente, a 
substituição de um membro do Colégio) é aprovada ou rejeitada. 

Durante a legislatura, foi concluído um novo acordo-quadro entre o Parlamento Europeu e a 
Comissão. O Parlamento Europeu aprovou também uma declaração comum sobre as 
modalidades práticas do novo processo de co-decisão, bem como uma proposta de decisão que 
altera a Decisão 1999/468/CE que fixa as regras de exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão.

O Parlamento Europeu congratula-se com a conclusão do Acordo-Quadro sobre as relações 
entre o Parlamento Europeu e a Comissão (relatório Jo Leinen), que reforça a coerência do 
acordo-quadro de Julho de 2000, confere mais peso ao diálogo interinstitucional, reforça a 
transparência e melhora certos aspectos técnicos da cooperação interinstitucional. Os 
deputados sublinham a importância, para os membros do Parlamento Europeu que integram 
delegações da União Europeia a conferências internacionais, de poderem assistir às reuniões 
de coordenação interna da União Europeia, e a Comissão é convidada a apoiar as 
reivindicações do Parlamento Europeu nesse sentido junto do Conselho. A resolução insta 
também a Comissão a, quando apresentar as directrizes integradas de economia e emprego, 
prever um período de, pelo menos, dois meses para que se possa realizar uma consulta 
adequada do Parlamento Europeu (o calendário está actualmente muito preenchido).

A declaração comum sobre as modalidades práticas do novo processo de co-decisão 
(relatório Jo Leinen), saúda as novas disposições respeitantes à participação dos 
representantes da Presidência do Conselho nas reuniões das comissões parlamentares; a 
confirmação do facto de que os serviços do Parlamento e do Conselho devem cooperar em pé 
de igualdade em matéria de revisão juridico-linguística; o acordo sobre a organização, na 
medida do possível, de conferências de imprensa comuns e da publicação de comunicados de 
imprensa comuns para anunciar resultados positivos dos trabalhos, e a decisão de proceder à 
assinatura dos textos importantes durante uma cerimónia comum organizada com a presença 
dos meios de comunicação social. A resolução manifesta ainda o desejo de que o Parlamento 
se dote de um método que harmonize as práticas das comissões parlamentares no âmbito dos 
trílogos (regras respeitantes à composição das delegações parlamentares e dever de 
confidencialidade relativamente aos trabalhos).

No que se refere às regras de exercício das competências de execução atribuídas à 
Comissão, o Parlamento Europeu aprovou uma proposta de decisão do Conselho que altera a 
Decisão 1999/468/CE, bem como um acordo interinstitucional sob a forma de declaração 
conjunta relativa a este projecto de decisão (relatório Richard Corbett). Pretende-se 
acrescentar um novo “procedimento de regulamentação com controlo” aos procedimentos 
de comitologia já existentes. Foi também aprovado um acordo interinstitucional relativo às 
regras de aplicação da Decisão 1999/468/CE, modificada pela Decisão 2006/512/CE (relatório 
Monica Frassoni), bem como dois relatórios com vista à modificação do artigo 81.º do 
Regimento do Parlamento Europeu, a fim de permitir ao Parlamento exercer, nas melhores 
condições possíveis, os direitos que lhe confere o novo procedimento (relatórios Richard 
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Corbett e Monica Frassoni). Nestes diferentes relatórios, o Parlamento Europeu lamenta que a 
aplicação da Decisão 1999/468/CE tenha sido muito insatisfatória e recorda que o 
procedimento de regulamentação com controlo deve ser aplicado a todas as medidas de 
âmbito geral que visem alterar elementos não essenciais de um instrumento básico adoptado 
em conformidade com o procedimento referido no artigo 251.º do Tratado. O Parlamento 
exorta o Conselho e a Comissão a aplicarem o novo procedimento de regulamentação com 
controlo a todos os casos que suscitem dúvidas e congratula-se pelo facto de o novo Acordo 
definir com mais precisão a obrigação de a Comissão informar o Parlamento ao estipular que 
este último deve ser informado sobre os trabalhos dos comités de acordo com normas que 
garantem a transparência e a eficácia do sistema. Não partilha o ponto de vista da Comissão 
segundo o qual um projecto de medidas de execução não deve ser colocado à disposição do 
público enquanto não for realizada a votação em comité e insta a Comissão a tornar públicos 
todos os projectos de medidas de execução, logo que sejam formalmente propostos. 

O Parlamento Europeu aproveitou a sua resposta a uma comunicação da Comissão sobre as 
conclusões da análise das propostas legislativas pendentes (relatório Sylvia-Yvonne 
Kaufmann) para aprofundar a análise dos problemas relacionados com a retirada ou a 
modificação de propostas legislativas pela Comissão. Partindo da constatação de um 
desacordo entre as três instituições quanto ao âmbito preciso das competências da Comissão 
na matéria − embora reconhecendo, dentro de limites claramente estabelecidos, a competência 
da Comissão para retirar uma proposta legislativa no curso de um processo que conduz à sua 
adopção −, o Parlamento Europeu considera que um acordo nesta matéria poderia contribuir 
de forma positiva para o bom desenrolar dos processos legislativos. Embora propondo aplicar 
certas directrizes à retirada e à modificação das propostas legislativas (nos processos de co-
decisão e de cooperação, a Comissão já não poderá retirar uma proposta após a adopção da 
posição comum do Conselho, a não ser que este tenha excedido as suas competências de 
alteração da proposta da Comissão; a Comissão compromete-se a ter devidamente em conta a 
posição do Parlamento e a informar previamente o Parlamento caso pretender retirar ou 
modificar uma proposta legislativa por sua própria iniciativa), o Parlamento Europeu 
considera que a definição de directrizes comuns pelas Instituições sobre a retirada ou a 
modificação de propostas legislativas pela Comissão, como complemento dos princípios 
pertinentes já estabelecidos no Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento e a 
Comissão e no Acordo Institucional "Legislar melhor", constituiria um passo positivo no 
sentido de facilitar o processo legislativo, bem como o relançamento do diálogo entre as 
Instituições. A resolução insiste também no facto de que a retirada ou a modificação de 
propostas legislativas devem guiar-se pelos interesses da Comunidade e ser devidamente 
justificadas.

No quadro das suas relações com as outras instituições, o Parlamento Europeu também 
adoptou disposições respeitantes às funções do Provedor de Justiça, às agências de regulação e 
ao Serviço das Publicações.

A decisão do Parlamento Europeu relativa ao estatuto e às condições gerais de exercício das 
funções de Provedor de Justiça Europeu (relatório Anneli Jäätteenmäki) justifica-se, 
nomeadamente, pela necessidade de adaptar o estatuto do Provedor de Justiça a fim de 
eliminar qualquer possível incerteza quanto à sua capacidade para proceder a inquéritos 
exaustivos e imparciais em casos de alegada má administração (por exemplo, o acesso a 
documentos classificados) e também a fim de ter em conta as mudanças verificadas nos 
últimos anos no que respeita ao papel das instituições ou órgãos da União Europeia na luta 
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contra a fraude em detrimento dos interesses financeiros da União Europeia.

De acordo com os dados fornecidos pela Comissão, existem 29 agências europeias de 
regulação, que empregam cerca de 3 800 pessoas e têm um orçamento anual de cerca de 
1 100 000 000 euros, montante que inclui uma contribuição comunitária de 559 000 000 
euros. É, portanto, evidente a necessidade de enquadrar o seu trabalho e compreensível o facto 
de o Parlamento Europeu ter adoptado uma resolução na qual se congratula com o projecto de 
Acordo Interinstitucional, apresentado pela Comissão, relativo ao enquadramento das 
agências europeias de regulação e deplora o facto de o Conselho não se mostrar disponível 
para encetar negociações sobre a conclusão de um Acordo com base no projecto da Comissão. 
O Parlamento Europeu salienta que as futuras propostas de criação de agências deverão ser 
condicionadas ao respeito de certos princípios: avaliação de impacto, controlo parlamentar e 
responsabilidade política da Comissão. A este respeito, a resolução manifesta apreensão pelo 
aumento constante do número de agências descentralizadas, salientando o risco de 
fragmentação do papel executivo da Comissão e do seu desdobramento numa pletora de 
organismos com um modus operandi prevalentemente intergovernamental. Em Outubro de 
2008, o Parlamento Europeu adoptou uma estratégia para a resolução dos aspectos 
institucionais das agências de regulação (relatório Georgios Papastamkos), lamentando que, 
face à recusa do Conselho de negociar, a Comissão tenha decidido retirar a sua proposta de 
acordo interinstitucional e substituí-la pelo convite para participar num diálogo 
interinstitucional que conduza a uma abordagem comum. Se bem que a “abordagem comum” 
fique aquém das suas expectativas, o Parlamento Europeu declara-se, todavia, disposto a 
participar na iniciativa e solicita que o programa de trabalho seja estabelecido o mais 
rapidamente possível. Para o efeito, apresenta uma lista não exaustiva de pontos que devem 
ser incluídos no programa de trabalho: fixação de critérios objectivos de avaliação das 
agências; análise com vista a avaliar se a opção pela fórmula da agência é mais económica do 
que o desempenho das mesmas actividades pelos próprios serviços da Comissão; definição 
dos limites da autonomia das agências; análise regular das necessidades. Para o Parlamento 
Europeu, é necessário estabelecer um enquadramento claro, comum e coerente relativo ao 
lugar que caberá no futuro às agências no âmbito da governação da UE e promover um 
controlo parlamentar da constituição e funcionamento das agências.

No quadro do processo de quitação pelo exercício orçamental de 2001, o Parlamento 
considerou que, “como o caso do OPOCE demonstra, é extremamente difícil identificar 
responsabilidades políticas claras em organismos interinstitucionais”. Assim, o Parlamento 
convidava as instituições a, sem pôr em causa o princípio de colaboração interinstitucional 
que permite realizar importantes economias no orçamento europeu, a “alterarem as bases 
jurídicas das instituições interinstitucionais por forma a que essas bases permitam uma 
atribuição clara das responsabilidades administrativas e políticas”. Pela sua decisão de 19 de 
Fevereiro de 2009, (relatório Hanne Dahl), o Parlamento Europeu adoptou o projecto de 
decisão relativa à organização e ao funcionamento do Serviço das Publicações da União 
Europeia, que define pormenorizadamente as competências e tarefas do Serviço das 
Publicações da União Europeia, as responsabilidades respectivas das instituições, bem como 
as tarefas do comité de direcção e do director do Serviço das Publicações.

Por considerar que o acordo obtido entre as três instituições em 4 de Abril de 2006 era o único 
compromisso possível, o Parlamento, embora reiterando a sua decepção face à forma como foi 
concluído o acordo no Conselho Europeu, que colocou os interesses individuais nacionais no 
centro das negociações, em prejuízo dos objectivos comuns europeus, aprovou o Acordo 
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Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (relatório Sérgio 
Sousa Pinto). O Parlamento Europeu saúda a decisão do Conselho Europeu de convidar a 
Comissão a realizar um exame completo e de grande envergadura de todos os aspectos ligados 
às despesas e aos recursos da UE, reiterando, na qualidade de parceiro orçamental do 
Conselho, que tenciona participar nesse exame, no intuito de chegar a um acordo sobre um 
novo sistema financeiro global que dote a União com a capacidade de responder às suas 
aspirações com recursos próprios. O Parlamento congratula-se com os progressos realizados 
nos três pilares da sua posição de negociação: equilíbrio das prioridades políticas e das 
necessidades financeiras; melhoria da estrutura orçamental graças a uma maior flexibilidade; 
melhoria da qualidade da execução dos financiamentos da UE, preservando as prerrogativas 
do Parlamento. Consciente das lacunas que subsistem no final das negociações, o Parlamento 
entende que, no âmbito da revisão 2008-2009, tanto o sistema dos recursos próprios, como a 
parte das despesas devem ser objecto de uma reforma urgente, a fim de evitar a mesma 
experiência penosa de negociações dominadas pelos interesses nacionais. Por último, 
confirma a sua posição de que todos os futuros quadros financeiros devem ser estabelecidos 
por um período de cinco anos, o que coincide com os mandatos do Parlamento e da Comissão. 
O Parlamento Europeu adoptou ulteriormente uma resolução que aprova sem modificações 
um projecto de alteração ao Acordo Interinstitucional (relatório Jo Leinen), que visa 
unicamente aditar ao acordo uma frase estipulando que, para o ano de 2008, a reserva para 
ajudas de emergência é excepcionalmente dotada de 479 218 milhões de euros (a preços 
correntes), a fim de cobrir as necessidades criadas pela nova Facilidade de resposta rápida ao 
aumento dos preços dos produtos alimentares nos países em desenvolvimento.

Dado que a sua actual estrutura institucional, financeira e política não é adequada a novos 
alargamentos, a União vê-se confrontada com dificuldades para honrar os compromissos que 
assumiu com os países da Europa do Sudeste. Esta observação, que consta do relatório sobre 
os aspectos institucionais da capacidade da União Europeia para integrar novos Estados-
Membros (relatório Alexander Stubb), leva o Parlamento Europeu, embora reiterando o seu 
compromisso de alargamento, como ocasião histórica para garantir a paz, a segurança, a 
estabilidade, a democracia e o Estado de Direito e, concomitantemente, o crescimento 
económico e a prosperidade na Europa, a reafirmar a sua convicção de que o alargamento 
dever andar a par do aprofundamento da União, para não comprometer os objectivos do 
processo de integração europeia. O Parlamento considera que o Tratado de Nice não oferece 
uma base adequada para novos alargamentos e recorda que é indispensável proceder a uma 
reforma da União antes de qualquer novo alargamento. O relatório enumera as reformas 
consideradas indispensáveis (votação por maioria qualificada no Conselho, modificação do 
sistema de rotação das Presidências, eleição do Presidente da Comissão, maior participação 
dos parlamentos nacionais, definição clara dos valores sobre os quais assenta a União e dos 
seus objectivos, revisão do quadro financeiro). O relatório questiona a noção de “capacidade 
de absorção” da União, definida pelo Conselho Europeu de Copenhaga como “a capacidade 
da União em assimilar novos membros, mantendo o seu ímpeto de integração europeia”, 
preferindo-lhe a noção de “capacidade de integração”. Sublinha que a “capacidade de 
integração” não constitui um novo critério aplicável aos países candidatos, mas uma condição 
para o sucesso do alargamento e para o aprofundamento do processo de integração europeia e 
que a responsabilidade de um aprimoramento desta "capacidade de integração" incumbe à 
União e não aos países candidatos. O Parlamento Europeu sublinha que as reformas que 
preconiza têm de ser acompanhadas de esforços para aumentar a aceitação do alargamento 
pela opinião pública, e recorda a responsabilidade dos dirigentes políticos europeus em 
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matéria de informação do público quanto aos objectivos e às vantagens mútuas do 
alargamento e da unificação da Europa. Por último, considera que o acordo do Parlamento 
Europeu, exigido para a actuação do Conselho ao abrigo do artigo 49.º do Tratado UE sobre a 
adesão de novos Estados-Membros, deve ser aplicável quer à decisão de abertura de 
negociações quer à respectiva conclusão.

Na perspectiva de melhorar o funcionamento da democracia representativa, o Parlamento 
Europeu adoptou uma série de relatórios respeitantes ao funcionamento dos partidos políticos 
europeus, à composição do Parlamento Europeu e ao exercício do direito de voto nas eleições 
europeias. A resolução do Parlamento Europeu sobre os partidos políticos europeus
(relatório Jo Leinen) constata a existência de um fosso entre um grande número de cidadãos e 
as instituições europeias, explicando esse fosso pela insuficiente comunicação e informação 
em matéria de política europeia. A fim de corrigir esta realidade, os partidos políticos a nível 
europeu, elemento essencial da formação e da expressão de uma opinião pública europeia, 
devem tornar-se actores dinâmicos das opções políticas europeias, procurando a participação 
efectiva dos cidadãos, não apenas através das eleições europeias, mas também em todos os 
outros aspectos da vida política europeia. Para esse efeito, é necessário lograr um verdadeiro 
estatuto dos partidos políticos a nível europeu, que defina os seus direitos e obrigações e lhes 
conceda a possibilidade de obterem uma personalidade jurídica. O Parlamento Europeu 
solicita à sua Comissão dos Assuntos Constitucionais que elabore propostas concretas com 
esse objectivo. A resolução, que propõe uma série de modificações no sistema de 
financiamento, considera também oportuno analisar: de que forma podem ser promovidas 
fundações políticas europeias, de que modo pode ser valorizado e promovido o papel das 
organizações e dos movimentos políticos europeus da juventude, de que modo a constituição 
das listas para as eleições europeias pode promover um debate público das políticas europeias. 
Estas reivindicações do Parlamento Europeu foram tidas em conta no quadro da alteração do 
Regulamento (CE) n.° 2004/2003 relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos 
políticos a nível europeu, que teve lugar em 2007. O novo regulamento visa principalmente 
reforçar o potencial de planificação financeira a longo prazo dos partidos políticos, facilitar a 
diversificação dos recursos financeiros e proporcionar maior flexibilidade aos partidos 
políticos com vista às eleições europeias de Junho de 2009. Explicita também a definição e o 
papel da “fundação política a nível europeu”. Esta alteração foi adoptada por acordo em 
primeira leitura entre o Parlamento Europeu e o Conselho (relatório Jo Leinen).

A convite expresso do Conselho Europeu de 21 e 22 de Junho de 2007, o Parlamento Europeu 
adoptou uma resolução sobre a composição do Parlamento Europeu (relatórios Alain 
Lamassoure, Adrian Severin) propondo um novo procedimento para a definição da 
composição do Parlamento Europeu que prevê um limite global de 750 lugares, com um 
máximo de 96 e um mínimo de 6 por Estado-Membro, e o princípio da “proporcionalidade 
degressiva”, não definido no Tratado. Para o Parlamento Europeu, este princípio significa que 
o rácio entre a população e o número de lugares atribuído a cada Estado-Membro deve variar 
em função da sua população respectiva, de modo a que cada deputado de um Estado-Membro 
mais povoado represente mais cidadãos do que cada deputado de um Estado-Membro menos 
povoado e vice-versa, mas também que nenhum Estado-Membro menos povoado disponha de 
mais lugares do que um Estado-Membro mais povoado. É com esta base, que permite 
conjugar os princípios de eficácia, de pluralidade e de solidariedade, que a resolução propõe 
um sistema que permite a adaptação à eventual evolução demográfica dos Estados-Membros 
sem necessidade de novas negociações de fundo. O Anexo I da resolução (sob a forma de um 
projecto de decisão do Conselho Europeu) propõe uma repartição que não prevê a redução de 
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lugares de nenhum Estado-Membro, com excepção da Alemanha. A proposta não tem em 
conta eventuais futuras adesões, que poderão ocasionar uma superação provisória do limite, 
até ao final da legislatura. O Parlamento Europeu reafirma que esta proposta está 
estreitamente ligada à entrada em vigor do Tratado de Lisboa e reserva-se o direito de aprovar 
a decisão a tomar pelo Conselho Europeu sobre a repartição de lugares no Parlamento 
Europeu unicamente à luz da reforma das instituições da União prevista no Tratado 
Reformador.

A proposta de alteração da Directiva 93/109/CE do Conselho, no que se refere a alguns 
aspectos do sistema de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o 
Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num Estado-Membro de que não 
tenham a nacionalidade tem por principal objectivo dar solução a certas falhas de 
funcionamento associadas ao voto duplo e à dupla candidatura. Propõe-se suprimir o sistema 
existente, mantendo, contudo, a declaração formal do cidadão comunitário não nacional pela 
qual este se compromete a exercer o seu direito de voto ou de elegibilidade apenas no Estado-
Membro de residência. O Parlamento Europeu (relatório Andrew Duff) apoiou a abordagem 
simplificadora, mas propôs, salvaguardando a possibilidade de o Estado-Membro de 
residência autorizar candidaturas múltiplas, abolir a actual proibição de apresentar 
candidaturas em mais do que um Estado-Membro. O Parlamento Europeu pretende 
igualmente que o Estado-Membro de residência não fique automaticamente obrigado a proibir 
o voto a qualquer cidadão que esteja privado dos seus direitos eleitorais noutro Estado-
Membro. Nestes dois casos, deve caber ao Estado em causa decidir sobre cada situação nos 
termos do seu direito nacional. Assim, a proibição de se candidatar ou de exercer o direito de 
voto no Estado-Membro de origem não deve implicar uma proibição geral em todos os 
Estados-Membros. O Estado-Membro de residência pode dispor que os cidadãos privados do 
direito de elegibilidade ou de voto no seu país de origem apenas serão privados desse direito 
se se verificar que, nos termos da legislação nacional do Estado de residência, esses cidadãos 
também seriam privados de direitos eleitorais em consequência do mesmo delito. 

Ainda sobre esta questão, a Comissão dos Assuntos Constitucionais deu início ao debate sobre 
uma proposta de modificação do Acto relativo à eleição dos representantes do Parlamento 
Europeu por sufrágio universal directo, de 20 de Setembro de 1976. O projecto de relatório 
de Andrew Duff foi objecto de vários debates em comissão, não tendo, contudo, sido provado, 
até ao final da legislatura.

A democracia participativa que, para além da representatividade política e da participação 
nas eleições europeias, visa fomentar o debate e o envolvimento mais directo da sociedade 
civil na construção europeia, também mobilizou os esforços do Parlamento Europeu, que 
reflectiu sobre este tema e formulou propostas tendentes a promover o debate entre todos os 
cidadãos. A resolução sobre as perspectivas de desenvolvimento do diálogo civil no quadro 
do Tratado de Lisboa (relatório Genowefa Grabowska) recorda o importante papel que 
desempenha a sociedade civil no processo de integração europeia e salienta que, para que a 
União atinja os seus fins e objectivos políticos, é necessário alargar o debate público, melhorar 
o diálogo civil e reforçar a sensibilização política. O Parlamento Europeu exorta à 
organização, pelo menos uma vez por ano, de fóruns entre o Parlamento e representantes da 
sociedade civil de cada Estado-Membro, bem como de reuniões regulares entre a sociedade 
civil e os Comissários. O Conselho deve facilitar e simplificar o acesso aos seus trabalhos, e 
as instituições da União são convidadas a manter registos actualizados de todas as 
organizações não governamentais pertinentes. O Parlamento defende a adopção de um acordo 
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interinstitucional que estabeleça orientações vinculativas para a nomeação de representantes 
da sociedade civil, bem como métodos para a organização de consultas e o seu financiamento. 
A Comissão, por seu lado, é convidada a apresentar uma nova proposta relativa a associações 
europeias, para que as organizações da sociedade civil europeia possam dispor de uma base 
jurídica comum. O Parlamento Europeu congratula-se com o reforço da democracia 
representativa e da democracia participativa que decorre da introdução no Tratado de Lisboa 
da “iniciativa de cidadania”.

A Comissão dos Assuntos Constitucionais convidou, aliás, a Comissão a apresentar, 
imediatamente após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, uma proposta de regulamento 
claro, simples e convivial sobre a aplicação da iniciativa de cidadania (relatora, Sylvia-
Yvonne Kaufmann)1. A proposta de regulamento deveria incorporar elementos práticos 
relacionados com a definição de iniciativa de cidadania para evitar que esta seja confundida 
com o direito de petição. O anexo do relatório apresenta recomendações à Comissão, e os 
deputados decidem reflectir, imediatamente após a aprovação do regulamento, sobre a criação 
de um sistema eficaz de acompanhamento do processo de uma iniciativa de cidadania. O 
relatório defende que, para ser admissível, a iniciativa de cidadania deve obter o apoio de, 
pelo menos, 1/500 da população de pelo menos um quarto dos Estados-Membros. Qualquer 
cidadão da União com direito a voto nos termos da legislação do seu próprio Estado-Membro 
pode exercer o seu direito de participação na iniciativa de cidadania. O processo da iniciativa 
de cidadania compreende as fases seguintes: registo da iniciativa, recolha das manifestações 
de apoio, apresentação da iniciativa, tomada de posição pela Comissão e verificação da 
conformidade do acto jurídico solicitado com os Tratados. Na primeira fase, a Comissão 
verifica a admissibilidade formal da iniciativa de cidadania e pronuncia-se no prazo de dois 
meses. A recolha das manifestações individuais de apoio deve decorrer no prazo de um ano a 
contar do primeiro dia do terceiro mês a seguir à decisão sobre o registo da iniciativa de 
cidadania, entendendo-se que qualquer manifestação de apoio pode ser revogada até ao final 
do prazo fixado para a recolha de manifestações de apoio. Em seguida, a Comissão verifica a 
representatividade da iniciativa de cidadania e decide sobre a sua conformidade no prazo de 
dois meses. A fase seguinte consiste na ponderação objectiva da Comissão sobre a matéria 
nela versada, num prazo de três meses. Numa preocupação de transparência, o relatório prevê 
que a Comissão apenas inicia a abordagem de conteúdo das pretensões de uma iniciativa de 
cidadania depois de ter sido apresentado um relatório sobre o financiamento da iniciativa, 
incluindo menção da origem dos recursos financeiros (relatório de transparência). 

A problemática da participação da sociedade civil na integração europeia também foi objecto 
de uma reflexão da Comissão dos Assuntos Constitucionais, através de um relatório de 
Andrzej Wielowieyski, no qual se explora as causas e procura pistas para mitigar a crise de 
legitimidade que a integração europeia atravessa. Foi organizado um workshop sobre esta
questão, mas a comissão decidiu não adoptar qualquer relatório até ao final da legislatura.

O papel desempenhado pelos representantes dos grupos de interesses na tomada de decisões 

                                               

1 Dado que este relatório não foi examinado e votado no plenário, o resumo baseia-se no resultado da 
votação em comissão.
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tem vindo a ganhar peso e, na sua resolução sobre o desenvolvimento do quadro que rege as 
actividades dos representantes de grupos de interesses ("lobbyists") junto das 
instituições da União Europeia (relatórios Alexander Stubb, Ingo Friedrich), o Parlamento 
Europeu reconhece a função essencial que eles desempenham ao introduzirem os seus 
conhecimentos especializados no diálogo aberto e pluralista em que assenta o sistema 
democrático. Insistindo na necessária transparência, que é uma condição indispensável da 
legitimidade da União e da confiança que nela depositam os cidadãos e que é necessária tanto 
para o trabalho das próprias Instituições como para o dos representantes dos grupos de 
interesses, a resolução saúda a proposta da Comissão de aplicar às actividades dos 
representantes de grupos de interesses um quadro mais estruturado, e aprova a abertura de um 
"balcão único” que permita aos representantes dos grupos de interesses registar-se. O 
Parlamento Europeu preconiza um acordo interinstitucional relativo a um registo comum 
obrigatório ou, pelo menos, o reconhecimento mútuo de registos independentes. Toma nota do 
projecto de um código de conduta para representantes de interesses apresentado pela 
Comissão, relembra à Comissão que o Parlamento tem o seu próprio código de conduta já há 
mais de dez anos e exorta a Comissão a negociar o estabelecimento de regras. Para esse fim, 
propõe a criação de um grupo de trabalho conjunto que avalie as implicações de um registo 
comum e estude a elaboração de um código de conduta comum. Destaque-se ainda que a 
resolução requer maior clareza em relação aos intergrupos, os quais não deverão de forma 
alguma ser considerados órgãos do Parlamento.

No domínio regulamentar, a revisão geral do Regimento (relatório Richard Corbett) 
representa a modificação mais importante, que tem em vista, simultaneamente, adaptar o 
Regimento às decisões emanadas do grupo de trabalho sobre a reforma do Parlamento 
Europeu e preparar a instituição para a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. No momento 
em que concluímos a elaboração do presente documento, o relatório deverá ainda ser 
aprovado na comissão antes de ser discutido e votado no plenário.

Além deste relatório, o Parlamento Europeu adoptou, ao longo da legislatura, uma série de 
modificações respeitantes a aspectos mais específicos do Regimento. Assim, adoptou um 
artigo respeitante às corrigendas, cuja formulação permite cobrir todos os tipos de erros, de 
ordem linguística ou formal, quer o erro tenha ocorrido num processo legislativo, não 
legislativo, ou num acordo interinstitucional em apreciação (relatório Richard Corbett). 
Noutro relatório (relatório Gérard Onesta), o Parlamento Europeu alterou o código de 
conduta dos seus membros, a fim de evitar certas formas extremas de manifestação pública 
no próprio hemiciclo susceptíveis de dar uma imagem pouco lisonjeira do debate parlamentar 
(em especial, interpelações verbais, altercações, etc.), sem, contudo, prejudicar a liberdade de 
expressão parlamentar nem a eventual vivacidade do debate na Assembleia. Os artigos 3.º e 
4.º sobre a verificação de poderes e a duração do mandato parlamentar foram adaptados 
(relatório Pahor Borut) no seguimento de uma modificação do Acto de 20 de Setembro de 
1976 e a fim de especificar as disposições que permitem ao Parlamento reagir a eventuais 
casos de incompatibilidade manifesta para poder reunir-se, na sua composição integral, na 
sessão constitutiva. As exigências da simplificação da legislação comunitária levaram o
Parlamento Europeu (relatório Marie-Line Reynaud) a modificar o artigo 80.º do seu 
Regimento, relativo à codificação da legislação comunitária e a introduzir um novo artigo que 
prevê um procedimento de exame das propostas de codificação. Estas alterações concretizam 
a vontade política do Parlamento de reforçar a sua participação nos esforços para relançar o 
processo de simplificação, no quadro da iniciativa “Legislar melhor”. Ao rever (relatório Ingo 
Friedrich) o artigo 139.º do seu Regimento, o Parlamento Europeu prolongou até ao final da 
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legislatura as disposições derrogatórias previstas em matéria de disponibilização (em número 
suficiente) de intérpretes e tradutores em todas as línguas oficiais da União Europeia. Não 
obstante, o Parlamento confirma que a política de multilinguismo integral continua a 
constituir um objectivo fundamental da União e, em princípio, a regra a aplicar no seu seio. A 
alteração do n.º 1 do artigo 201.º visa permitir aos presidentes das comissões consultar a 
comissão competente quanto à matéria de fundo em caso de dúvidas sobre a aplicação ou a 
interpretação do Regimento (relatório Richard Corbett). O Parlamento Europeu alterou o seu 
Regimento à luz do Estatuto dos Deputados, que entrará em vigor em 2009 (relatório Ingo 
Friedrich). Nesta data, a regulamentação que rege as ajudas de custo e subsídios dos 
deputados terá por base os artigos 9.º a 23.º e os artigos 27.º e 28.º do Estatuto dos Deputados, 
deixando de se fundamentar no direito do Parlamento a definir as regras da sua organização 
interna. Uma segunda série de alterações diz respeito à possibilidade que assiste a cada 
deputado de apresentar propostas de actos comunitários, ao abrigo do direito de iniciativa do 
Parlamento. A disposição prevê que as propostas serão entregues ao Presidente, que as enviará 
à comissão competente, a quem cabe determinar o procedimento a aplicar ulteriormente. 
Foram também introduzidas modificações de ordem processual, respeitantes à tradução das 
alterações, e um novo ponto relativo a conflitos de interesses de natureza pessoal. O artigo 
29.º, que estabelece a composição dos grupos políticos, foi modificado (relatório Richard 
Corbett) a fim de elevar o limite mínimo para a constituição de um grupo para 25 deputados 
que representem no mínimo um quarto dos Estados-Membros. Se um grupo tiver um número 
de membros inferior a este limiar, o Presidente pode ainda permitir a sua existência até à 
sessão constitutiva seguinte, desde que o grupo represente pelo menos um quinto dos Estados-
Membros e exista há mais de um ano. A alteração do artigo 47.º do Regimento visa 
estabelecer as regras de cooperação entre comissões associadas num mesmo dossier (relatório 
Richard Corbett). É estipulado que o presidente, o relator e os relatores de parecer procurarão 
identificar em conjunto as partes do texto que se enquadram no âmbito da sua competência 
exclusiva e chegar a acordo quanto às formas precisas da respectiva cooperação, e que a 
comissão competente quanto à matéria de fundo possa aceitar, sem as pôr à votação, as 
alterações de uma comissão associada, desde que se enquadrem na competência exclusiva 
dessa comissão. Por último, no caso de à proposta ser aplicável o processo de conciliação, a 
delegação do Parlamento incluirá os relatores de parecer de todas as comissões associadas. Os 
símbolos da União (a bandeira, o hino, o lema e o dia da Europa, comemorado em 9 de Maio) 
são utilizados há mais de 30 anos por todas as instituições europeias e foram oficialmente 
adoptados pelo Conselho Europeu em 1985. Justificava-se, portanto, uma alteração do 
Regimento (relatório Carlos Carnero Gonzalez) com vista a estabelecer claramente as regras 
da utilização dos símbolos pelo Parlamento Europeu. O essencial das modificações contidas 
na decisão relativa aos trabalhos da sessão plenária e aos relatórios de iniciativa (relatório 
Richard Corbett) resulta de propostas do Grupo de Trabalho sobre a Reforma Parlamentar. De 
natureza principalmente técnica, essas alterações dizem respeito a: reforma dos procedimentos 
relativos às perguntas com pedido de resposta escrita ao Conselho ou à Comissão, introdução 
de um novo artigo estipulando que um ponto que não requer debate circunstanciado seja 
tratado através de uma breve apresentação em sessão plenária pelo relator, aumento da 
visibilidade do Parlamento nos debates e modificação dos artigos respeitantes aos relatórios de 
iniciativa.

O Parlamento Europeu adoptou ainda uma série de decisões interpretativas do Regimento 
relativas à votação por escrutínio secreto (relatório Marie-Line Reynaud), à resolução dos 
conflitos de competência referentes, nomeadamente, aos processos não legislativos (relatório 
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Ingo Friedrich), à interpretação do artigo 166.º do Regimento (Jo Leinen), às declarações 
escritas (relatório Richard Corbett), aos recursos no Tribunal de Justiça (relatório Costas 
Botopoulos), às funções do Presidente (relatório Jo Leinen), à mesa das comissões (relatório 
Mauro Zani), às atribuições das comissões (Jo Leinen), ao quórum (relatório Jo Leinen), ao 
processo de comissões associadas e ao processo de parecer favorável (relatório Jo Leinen).
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3. Assuntos constitucionais
A. Tratados e Conferência Intergovernamental

aa. Tratado Constitucional

– Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de Outubro de 2004, sobre os 
processos de ratificação do Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa e sobre a estratégia de comunicação relativa a este Tratado (B6-
0067/2004)

– Resolução do Parlamento Europeu sobre o Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa (2004/2129(INI)) - Relatório Íñigo Méndez De 
Vigo - Richard Corbett 

– Resolução do Parlamento Europeu, de 26 de Maio de 2005, sobre os aspectos 
institucionais do serviço europeu de acção externa, (B6-0320/2005)

– Resolução do Parlamento Europeu sobre o período de reflexão: estrutura, 
temas e contexto para uma avaliação do debate sobre a União Europeia 
(2005/2146(INI)) – Relatório Andrew Duff / Johannes Voggenhuber

– Resolução do Parlamento Europeu sobre as próximas etapas do período de 
reflexão e análise sobre o futuro da Europa (B6-0327/2006)

– Resolução do Parlamento Europeu, de 7 de Junho de 2007, sobre o roteiro para 
o processo constitucional da União (2007/2087(INI)) - Relatório Elmar Brok / 
Enrique Barón Crespo 

ab. A Carta dos Direitos Fundamentais

– Decisão do Parlamento Europeu, de 29 de Novembro de 2007, referente à 
aprovação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia pelo 
Parlamento Europeu (2007/2218(ACI)) - Relatório Jo Leinen

Anexo: Carta dos direitos fundamentais

ac. O Tratado de Lisboa e a sua execução

– Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de Julho de 2007, sobre a 
convocação da Conferência Intergovernamental (CIG): parecer do 
Parlamento Europeu (artigo 48º TUE) (2007/0808(CNS)) - Relatório Jo 
Leinen

– Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de Fevereiro de 2008, sobre o 
Tratado de Lisboa (2007/2286(INI)) - Relatório Richard Corbett / Íñigo 
Méndez De Vigo

– Relatório sobre as novas competências e responsabilidades do Parlamento 
na aplicação do Tratado de Lisboa (2008/2063(INI)) - Relatório Jo Leinen

– Relatório sobre o desenvolvimento das relações entre o Parlamento 
Europeu e os parlamentos nacionais ao abrigo do Tratado de Lisboa 
(2008/2120(INI)) - Relatório Elmar Brok
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– Relatório sobre o impacto do Tratado de Lisboa no desenvolvimento do 
equilíbrio institucional da União Europeia (2008/2073(INI)) - Relatório 
Jean-Luc Dehaene

– Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a prossecução dos 
procedimentos para a ratificação do Tratado de Lisboa (AFCO/6/68955) 

B. Relações com as outras instituições

ba. Comissão Europeia

Acordo-Quadro Parlamento Europeu-Comissão

– Decisão do Parlamento Europeu referente à revisão do Acordo-Quadro 
sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 
(2005/2076(ACI)) - Relatório Jo Leinen

Anexo: Acordo-Quadro sobre as relações 
entre o Parlamento Europeu e a Comissão

Como o Parlamento Europeu aprova a Comissão Europeia

– Resolução do Parlamento Europeu sobre como o Parlamento Europeu 
aprova a Comissão Europeia (2005/2024(INI)) - Relatório Andrew Duff

Propostas legislativas pendentes

– Resolução do Parlamento Europeu sobre as conclusões da análise das 
propostas legislativas pendentes (2005/2214(INI)) - Relatório Sylvia-
Yvonne Kaufmann

Processo de codecisão

– Decisão do Parlamento Europeu referente à conclusão da Declaração 
Comum sobre as regras práticas do processo de co-decisão 
(2005/2125(ACI)) - Relatório Jo Leinen

Anexo: Declaração comum sobre as regras práticas do processo de co-decisão 
(Artigo 251º do Tratado CE)

Competências de execução da Comissão (Comitologia)

– Resolução legislativa do Parlamento Europeu de 17 de Julho de 2006 sobre 
a proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão 1999/468/CE que 
fixa as regras de exercício das competências de execução atribuídas à 
Comissão (2002/0298(CNS)) - Relatório Richard Corbett
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– Decisão do Parlamento Europeu referente à celebração de um acordo 
interinstitucional sob a forma de uma declaração conjunta relativo a um 
projecto de decisão do Conselho que altera a Decisão 1999/468/EC que 
fixa as regras de exercício das competências de execução atribuídas à 
Comissão (novo procedimento de regulamentação com controlo) 
(2006/2152(ACI)) - Relatório Richard Corbett

Anexo: Declaração do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 

– Decisão do Parlamento Europeu de 8 de Maio de 2008 referente à 
celebração de um Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu e a 
Comissão relativo às regras de aplicação da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, que fixa as regras de exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão, com a redacção que lhe foi dada pela Decisão 
2006/512/CE (2008/2002(ACI)) - Relatório Monica Frassoni

Anexo: Acordo entre o Parlamento Europeu e a Comissão
relativo às regras de aplicação da Decisão 1999/468/CE do Conselho, que fixa as 
regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão, com a 
redacção que lhe foi dada pela Decisão 2006/512/CE

bb. Outras instituições
Provedor de Justiça

– Resolução do Parlamento Europeu de 18 de Junho de 2008 sobre a 
proposta de decisão do Parlamento Europeu que modifica a sua Decisão 
94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de Março de 1994, relativa ao estatuto e 
às condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça 
Europeu (2006/2223(INI)) - Relatório Anneli Jäätteenmäki

Anexo: Decisão do Parlamento Europeu que altera a Decisão 94/262/CECA, 
CE, Euratom, de 9 de Março de 1994, relativa ao estatuto e às condições gerais 
de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu

Serviço de Publicações

– Decisão do Parlamento Europeu, de 19 de Fevereiro de 2009, referente ao 
projecto de decisão do Parlamento Europeu, do Conselho, da Comissão, do 
Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Comité Económico e Social 
Europeu e do Comité das Regiões relativa à organização e ao 
funcionamento do Serviço das Publicações da União Europeia 
(2008/2164(ACI)) - Relatório Hanne Dahl                                              

Anexo: Projecto de decisão do Parlamento Europeu, do Conselho, da Comissão, 
do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Comité Económico e Social 
Europeu e do Comité das Regiões

– Resolução do Parlamento Europeu, de 1 de Dezembro de 2005, sobre o 
projecto de Acordo Interinstitucional, apresentado pela Comissão, relativo 
ao enquadramento das agências europeias de regulação (B6 0634/2005)
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– Resolução do Parlamento Europeu, de 21 de Outubro de 2008, sobre uma 
estratégia para a resolução dos aspectos institucionais das agências de 
regulação (2008/2103(INI)) - Relatório Georgios Papastamkos                                                                                               

bc. Política de comunicação

– Decisão do Parlamento Europeu, de 9 de Outubro de 2008, relativa à 
aprovação da declaração conjunta intitulada “Parceria para a comunicação 
sobre a Europa" (2007/2222(ACI)) - Relatório Jo Leinen (Edição 
provisória)

Anexo: Parceria para a comunicação sobre a Europa

bd. Disciplina orçamental e gestão financeira

– Decisão do Parlamento Europeu sobre a conclusão do Acordo 
Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e boa gestão financeira
(2004/2099(ACI) - 2006/2028(ACI)) – Relatório Sérgio Sousa Pinto

Anexo: Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho e 
a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira

– Decisão do Parlamento Europeu, de 18 de Dezembro de 2008, sobre um 
projecto de alteração ao Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira (2008/2320(ACI)) - Relatório Jo 
Leinen

Anexo: Alteração do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio 
de 2006 entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a disciplina orçamental e boa gestão 
financeira

C. Aspectos Institucionais associados ao alargamento

– Resolução do Parlamento Europeu, de 13 Dezembro de 2006, sobre os 
aspectos institucionais da capacidade da União Europeia para integrar 
novos Estados-Membros (2006/2226(INI)) - Relatório de Alexander Stubb
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Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de Outubro de 2004, sobre os processos de 
ratificação do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa e sobre a estratégia de 
comunicação relativa a este Tratado (B6-0067/2004)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, cujo 
texto recebeu o acordo dos Chefes de Estado e de Governo dos Estados-Membros da União 
Europeia em 18 de Junho de 20041 na Conferência Intergovernamental, com base no texto 
elaborado pela Convenção Europeia, e cuja assinatura deverá ter lugar no dia 29 de Outubro 
de 2004, em Roma;

– Tendo em conta o nº 5 do artigo 108º do seu Regimento,

A. Considerando o alcance histórico do acordo alcançado no passado dia 18 de Junho, o qual 
representou o primeiro acto político relevante da União Europeia alargada, lançando os 
fundamentos de uma União renovada, estribada numa democracia, numa transparência e 
numa eficácia acrescidas,

B. Considerando que em 2005 - sessenta anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e 
dezasseis anos após o fim da divisão da Europa - o nosso Continente se encontra reconciliado 
numa ordem de paz e liberdade, com base numa integração económica e política cada vez 
mais estreita, cujo vector decisivo foi constituído, num primeiro tempo, pelas Comunidades 
Europeias e, subsequentemente, pela União e pelos seus alargamentos sucessivos,

C. Considerando que a Constituição deveria ser apresentada aos cidadãos europeus da forma 
mais clara, justa e compreensível possível, sublinhando claramente os elementos já em vigor e 
destacando as novas disposições,

1. Emitirá o seu parecer sobre o projecto de Tratado constitucional com a maior brevidade após 
a sua assinatura;

2. Solicita ao Conselho que defina uma abordagem coordenada para a calendarização dos 
processos nacionais de ratificação, e que partilhe as melhores práticas em termos de controlo 
parlamentar e de campanha para os referendos;

3. Sugere que o período compreendido entre 5 e 8 de Maio de 2005 possa ser escolhido como 
sendo o período adequado para a realização dos referendos sobre a Constituição ou para a 
ratificação parlamentar previstas nos Estados-Membros, porquanto este período teria um valor 
simbólico, tanto para a paz no nosso Continente como para a integração europeia;

4. Sugere que o processo de ratificação em todos os Estados-Membros esteja concluído até 
Junho de 2006;

5. Considera que é fundamental salientar a dimensão europeia do Projecto de Constituição nos 
processos de ratificação nacionais, a fim de reforçar um sentimento comum de comunidade 
cívica em toda a União Europeia;

                                               

1 Documento CIG 87/04.
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6. Convida o Conselho e a Comissão a elaborarem uma campanha e uma estratégia de 
comunicação apropriadas; declara a sua disponibilidade para contribuir para esta estratégia;

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e aos 
governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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Resolução do Parlamento Europeu sobre o Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa (2004/2129(INI)) - Relatório Íñigo Méndez De Vigo - Richard Corbett 

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa (a seguir 
denominada "a Constituição"),

 Tendo em conta o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade 
Europeia, com as alterações introduzidas pelo Acto Único Europeu e pelos Tratados de 
Maastricht, Amesterdão e Nice,

 Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia1,

 Tendo em conta a Declaração do Conselho Europeu de Laeken2,

 Tendo em conta as suas resoluções3 que lançaram as bases de uma Constituição para a 
Europa,

                                               

1 JO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
2 Conselho Europeu de Laeken, Declaração de Laeken sobre o futuro da União, SN 273/01, de 

15.12.2001.
3 Resolução de 14.2.1984 sobre o projecto de Tratado que institui a União Europeia (JO C 77 de 

19.3.1984, p. 53, relator: Altiero Spinelli, 1-1200/1983);
Resolução de 11.7.1990 sobre as orientações do Parlamento Europeu relativas a um projecto de 
Constituição da União Europeia (JO C 231 de 17.9.1990, p. 91, relator: Emilio Colombo, A3-
0165/1990);
Resolução de 12.12.1990 sobre as bases constitucionais da União Europeia (JO C 19 de 28.1.1991, p. 
65, relator: Emilio Colombo, A3-0301/1990);
Resolução de 10.2.1994 sobre a Constituição da União Europeia (JO C 61 de 28.2.1994, p. 155, relator: 
Fernand Herman, A3-0064/1994);
Resolução de 25.10.2000 sobre a constitucionalização dos Tratados (JO C 197 de 12.7.2001, p. 186, 
relator: Olivier Duhamel, A5-0289/2000).
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 Tendo em conta as suas resoluções1 preparatórias das Conferências Intergovernamentais  
precedentes e as suas resoluções2 em que foram avaliados os respectivos resultados,

 Tendo em conta o Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, 
aprovado por consenso pela Convenção Europeia em 13 de Junho e 10 de Julho de 2003, bem 

                                               
1 Resolução de 14.3.1990 sobre a Conferência Intergovernamental no âmbito da estratégia do Parlamento 

para a União Europeia (JO C 96 de 17.4.1990, p. 114, relator: David Martin, A3-0047/1990);
Resolução de 11.7.1990 sobre a Conferência Intergovernamental no âmbito da estratégia do Parlamento 
Europeu para a União Europeia (JO C 231 de 17.9.1990, p. 97, relator: David Martin, A3-0166/1990);
Resolução de 22.11.1990 sobre as Conferências Intergovernamentais no âmbito da estratégia do 
Parlamento Europeu para a União Europeia (JO C 324 de 24.12.1990, p. 219, relator: David Martin, 
A3-0270/1990);
Resolução de 22.11.1990 que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a realização das 
Conferências Intergovernamentais consagradas à União Económica e Monetária e à União Política (JO 
C 324 de 24.12.1990, p. 238, relator: David Martin, A3-0281/1990);
Resolução de 17.5.1995 sobre o funcionamento do Tratado da União Europeia na perspectiva da 
Conferência Intergovernamental de 1996 - a realização e o desenvolvimento da União (JO C 151 de 
19.6.1995, p. 56, relatores: Jean-Louis Bourlanges e David Martin, A4-0102/1995);
Resolução de 13.3.1996 que contém (i) o parecer do Parlamento Europeu sobre a convocação da 
Conferência Intergovernamental (CIG) e (ii) a avaliação dos trabalhos do Grupo de Reflexão e a 
definição das prioridades políticas do Parlamento Europeu tendo em vista a Conferência 
Intergovernamental (JO C 96 de 1.4.1996, p. 77, relatores: Raymonde Dury e Hanja Maij-Weggen, A4-
0068/1996);
Resolução de 18.11.1999 sobre a preparação da reforma dos Tratados e da próxima Conferência 
Intergovernamental (JO C 189 de 7.7.2000, p. 222, relatores: Giorgos Dimitrakopoulos e Jo Leinen, 
A5-0058/1999);
Resolução de 3.2.2000 sobre a convocação da Conferência Intergovernamental (JO C 309 de
27.10.2000, p. 85, relatores: Giorgos Dimitrakopoulos e Jo Leinen, A5-0018/2000); 
Resolução de 16.3.2000 sobre a elaboração de uma Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
(JO C 377 de 29.12.2000, p. 329, relatores: Andrew Duff e Johannes Voggenhuber, A5-0064/2000);
Resolução de 13.4.2000 que contém as propostas do Parlamento Europeu para a Conferência 
Intergovernamental (JO C 40 de 7.2.2001, p. 409, relatores: Giorgos Dimitrakopoulos e Jo Leinen, 
A5-0086/2000).

2 Resolução de 16.1.1986 sobre a posição do Parlamento Europeu sobre o Acto Único aprovado pela CIG 
em 16 e 17 de Dezembro de 1985 (JO C 36 de 17.2.1986, p. 144, relator: Altiero Spinelli, 
A2-0199/1985);
Resolução de 11.12.1986 sobre o Acto Único Europeu (JO C 7 de 12.1.1987, p. 105, relator: Luis 
Planas Puchades, A2-0169/1986);
Resolução de 7.4.1992 sobre os resultados das Conferências Intergovernamentais (JO C 125 de
18.5.1992, p. 81, relatores: David Martin e Fernand Herman, A3-0123/1992);
Resolução de 19.11.1997 sobre o Tratado de Amesterdão (JO C 371 de 8.12.1997, p. 99, relatores: Iñigo 
Méndez de Vigo e Dimitris Tsatsos, A4-0347/1997);
Resolução de 31.5.2001 sobre o Tratado de Nice e o futuro da União Europeia (JO C 47 E de 21.2.2002, 
p. 108, relatores: Iñigo Méndez de Vigo e António José Seguro, A5-0168/2001).
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como as suas resoluções1 que têm por objecto a preparação e, subsequentemente, a avaliação 
do trabalho da Convenção,

 Tendo em conta os pareceres sobre a Constituição emitidos pelo Comité das Regiões2, em 17 
de Novembro de 2004, e pelo Comité Económico e Social Europeu3, em 28 de Outubro de 
2004, a pedido do Parlamento Europeu4,

 Tendo em conta os pontos de vista expressos pelos representantes das associações regionais, 
parceiros sociais e plataformas da sociedade civil na audição pública realizada em 25 de 
Novembro de 2004,

 Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

 Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e os pareceres da 
Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do 
Comércio Internacional, da Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Controlo Orçamental, 
da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do Ambiente, da Saúde
Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão do Desenvolvimento Regional, da Comissão da Agricultura, da Comissão das 
Pescas, da Comissão dos Assuntos Jurídicos, da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça 
e dos Assuntos Internos e da Comissão das Petições (A6-0070/2004),

Considerando o seguinte:

A. Ao longo da sua História, a União Europeia desempenhou um papel decisivo na criação de
um espaço em expansão contínua de paz e de prosperidade, de democracia e de liberdade, de 
justiça e de segurança,

B. A Constituição consolida essas conquistas e introduz inovações que se afiguram 
indispensáveis à manutenção e ao desenvolvimento da capacidade da União a vinte e cinco e, 
eventualmente, mais Estados-Membros para agir com eficácia a nível interno e externo,

C. Os esforços para conseguir uma Constituição, desenvolvidos pelo Parlamento Europeu desde 
a sua primeira eleição directa, foram coroados pelo êxito da Convenção, que elaborou o 
projecto mediante um método democrático, representativo e transparente que demonstrou 
plenamente a sua eficácia e teve em conta a contribuição dos cidadãos europeus, levando a 
um consenso que a Conferência Intergovernamental manteve essencialmente inalterado,

D. A Constituição, enquanto compromisso que tinha de ser aceitável para todos os 
Estados-Membros, deixou inevitavelmente de lado algumas propostas, nomeadamente do 
Parlamento Europeu e da Convenção, que teriam, na opinião dos respectivos autores, 
introduzido novos aperfeiçoamentos na União, muitos dos quais continuam a ser possíveis no 

                                               
1 Resolução de 29.11.2001 sobre o Conselho Europeu de Laeken e o futuro da União (JO C 153 E de 

27.6.2002, p. 310, relatores: Jo Leinen e Iñigo Méndez de Vigo, A5-0368/2001);
Resolução de 24.9. 2003 sobre o projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa e 
parecer do Parlamento Europeu sobre a convocação da Conferência Intergovernamental (CIG) (JO C 77 
E de 26.3.2004, p. 255, relatores: José María Gil-Robles Gil-Delgado e Dimitris Tsatsos, 
A5-0299/2003).

2 CDR 354/2003 final, ainda não publicado em Jornal Oficial.
3 CESE 1416/2004, ainda não publicado em Jornal Oficial.
4 Pontos 8.2 e 8.3, P6_PV(2004)09-14
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futuro,

E. A aprovação da Constituição por todos os governos nacionais da União Europeia demonstra 
que os governos eleitos dos Estados-Membros consideram, todos eles, que este compromisso 
constitui a base sobre a qual desejam edificar conjuntamente o seu trabalho futuro, 
requerendo, de cada um deles, o máximo empenhamento político a fim de garantir a 
ratificação até 1 de Novembro de 2006,

F. A Constituição foi objecto de algumas críticas expressas no âmbito de debates públicos que 
não reflectem o verdadeiro conteúdo e as consequências jurídicas das suas disposições, na 
medida em que a Constituição não conduzirá à criação de um "super-Estado" centralizado, 
não enfraquece, antes reforça, a dimensão social da União e não ignora as raízes históricas e 
espirituais da Europa, porquanto remete para o seu legado cultural, religioso e humanista,

1. Conclui que, no seu todo, a Constituição representa um compromisso positivo e uma ampla
melhoria dos Tratados em vigor que comportará, quando aplicada, benefícios visíveis para os 
cidadãos (bem como para o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais, enquanto seus 
representantes democráticos), para os Estados-Membros (incluindo as suas regiões e 
autarquias locais), para o funcionamento eficaz das instituições da União Europeia e, por 
conseguinte, para a União no seu conjunto;

Maior clareza quanto à natureza e aos objectivos da União
2. Congratula-se com o facto de a Constituição propiciar aos cidadãos uma maior clareza quanto 

à natureza e aos objectivos da União, bem como quanto às relações entre a União e os 
Estados-Membros, nomeadamente porque:
a) o complexo conjunto dos Tratados europeus será substituído por um documento único e 

mais inteligível, especificando os objectivos da União, os seus poderes e respectivos 
limites, os seus instrumentos políticos e as suas instituições;

b) é consagrada a dupla legitimidade da União, salientando-se que se trata de uma União 
de Estados e de cidadãos;

c) o conjunto de valores comuns a todos os Estados-Membros, em que se funda a União e 
que cria um forte vínculo entre os seus cidadãos, é claramente expresso e alargado;

d) os objectivos da União, bem como os princípios que regem a sua acção e as suas 
relações com os Estados-Membros, são clarificados e mais bem definidos;

e) a coesão económica, social e territorial é reafirmada como um objectivo da União;
f) são introduzidas novas disposições de aplicação geral relativas a um elevado nível de 

emprego, à promoção da igualdade entre mulheres e homens, à eliminação de todas as 
formas de discriminação, à luta contra a exclusão social e à promoção da justiça social, 
da protecção social, de um nível elevado de educação, formação e saúde, da defesa dos 
consumidores, do desenvolvimento sustentável e do respeito pelos serviços de interesse 
geral;

g) a confusão entre "Comunidade Europeia" e "União Europeia" terminará, dado que a 
União Europeia passará a ser uma única entidade e estrutura jurídica;

h) os actos legislativos europeus são simplificados e a sua terminologia clarificada, 
utilizando um vocabulário mais compreensível: as "leis europeias" e "leis-quadro 
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europeias" substituem os numerosos tipos de actos actualmente em uso (regulamentos, 
directivas, decisões, decisões-quadro, etc.);

i) fornece as seguintes garantias de que a União jamais será um "super-Estado" 
centralizado e omnipotente:

 uma ênfase marcada na descentralização inerente ao princípio da "unidade na 
diversidade",

 a obrigação de "respeitar as identidades nacionais dos Estados-Membros, 
intrínsecas às suas estruturas fundamentais, tanto políticas como constitucionais, 
incluindo os governos autónomos regionais e locais",

 os princípios das competências atribuídas (segundo o qual a União apenas detém 
as competências que lhe são cometidas pelos Estados-Membros), da 
subsidiariedade e da proporcionalidade,

 a participação dos próprios Estados-Membros no processo decisório da União e 
em quaisquer alterações do mesmo;

j) a inclusão dos símbolos da União na Constituição melhorará os conhecimentos dos 
cidadãos sobre as instituições e a acção por estas desenvolvida;

k) uma cláusula de solidariedade entre os Estados-Membros permite aos cidadãos poderem 
beneficiar do apoio de todos os Estados-Membros da União em caso de atentado 
terrorista ou de catástrofe natural ou antropogénica;

Maior eficácia e um papel reforçado no mundo
3. Regozija-se com o facto de, com a entrada em vigor da Constituição, as instituições da União 

ficarem habilitadas a levar a cabo as suas atribuições com maior eficácia, graças às seguintes 
melhorias:
a) aumenta significativamente o número de matérias sobre as quais os governos, no seio 

do Conselho,  deliberarão por maioria qualificada e não por unanimidade, o que 
constitui um elemento indispensável para que a União de vinte e cinco 
Estados-Membros possa funcionar sem ser bloqueada pelo veto;

b) a presidência do Conselho Europeu terá um mandato de dois anos e meio, em lugar de 
uma presidência rotativa de seis meses;

c) é reduzido o número de membros da Comissão a partir de 2014, com base num 
princípio de rotação igualitária entre os Estados-Membros;

d) haverá um importante reforço da visibilidade da União e da sua capacidade como actor 
na cena mundial: 

 o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa  e o Comissário 
responsável pelas Relações Externas - dois cargos que causam duplicação e 
suscitam confusão - serão fundidos num único Ministro dos Negócios 
Estrangeiros da União Europeia, que será Vice-Presidente da Comissão, presidirá 
ao Conselho dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e estará habilitado a 
pronunciar-se em nome da União relativamente aos assuntos que sejam objecto de 
uma posição comum,
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 haverá um Serviço Europeu para a Acção Externa único, que ficará o mais ligado 
possível à Comissão e deverá contribuir para um reforço da Europa como 
comunidade,

 a atribuição à União da personalidade jurídica anteriormente reconhecida à 
Comunidade Europeia reforçará a sua capacidade de acção em sede de relações 
internacionais e permitir-lhe-á ser parte em acordos internacionais;

 a capacidade da União para desenvolver estruturas comuns no domínio da política 
de segurança e de defesa será reforçada, garantindo a flexibilidade necessária para 
acomodar abordagens diferentes dos Estados-Membros nessas matérias;

e) o número dos instrumentos legislativos da União será reduzido, bem como o dos
processos para a respectiva aprovação; a distinção entre instrumentos legislativos e 
instrumentos de execução será clarificada;

f) a acção no domínio da Justiça e dos Assuntos Internos será sujeita a procedimentos 
mais eficazes, promissores de progressos concretos em matéria de justiça, de segurança 
e de imigração;

g) no respeitante a toda uma série de outros assuntos, a aplicação do frutuoso método 
comunitário será facilitada, desde que exista uma vontade política comum nesse sentido;

h) serão maiores as possibilidades de recorrer a acordos flexíveis quando nem todos os 
Estados-Membros estiverem dispostos ou habilitados a implementar, em simultâneo, 
determinadas políticas;

Mais responsabilidade democrática 
4. Congratula-se com o facto de os cidadãos poderem vir a exercer um maior controlo sobre a 

acção da União Europeia mercê de uma responsabilização democrática acrescida, devido, 
nomeadamente, às seguintes melhorias:
a) a adopção de toda a legislação da União Europeia ficará sujeita ao controlo prévio dos 

parlamentos nacionais e, com poucas excepções, à dupla aprovação dos governos 
nacionais (reunidos no Conselho) e do Parlamento Europeu directamente eleito - um 
nível de controlo parlamentar que não existe em nenhuma outra estrutura supranacional 
ou internacional;

b) todas as propostas da União Europeia serão transmitidas aos parlamentos nacionais em 
tempo útil, a fim de que estes as possam debater com os respectivos governos antes de o 
Conselho adoptar a sua posição, assistindo ainda aos parlamentos o direito de rejeitar 
projectos legislativos, caso considerem que os mesmos ultrapassam as competências da 
União Europeia;

c) o Parlamento Europeu decidirá, regra geral, em pé de igualdade com o Conselho sobre a 
legislação da União;

d) o Presidente da Comissão será eleito pelo Parlamento Europeu, estabelecendo assim um 
elo com os resultados das eleições europeias;

e) o Ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, nomeado pelo Conselho 
Europeu de comum acordo com o Presidente da Comissão, responderá perante o 
Parlamento Europeu e perante o Conselho Europeu;
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f) um novo processo orçamental exigirá a aprovação de todas as despesas da União 
Europeia pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, sem quaisquer excepções, 
colocando assim a totalidade da despesa sob controlo democrático pleno;

g) o exercício pela Comissão de poderes legislativos delegados será sujeito a um novo 
sistema de controlo por parte do Parlamento Europeu e do Conselho, o que permitirá a 
cada uma das duas instituições avocar decisões da Comissão a que se oponham;

h) as agências, nomeadamente a Europol, serão sujeitas a um maior controlo parlamentar;

i) o Conselho reunir-se-á em sessão pública quando debater e aprovar legislação da União;
j) é reforçado o papel do Comité das Regiões;

k) no respeitante a futuras revisões da Constituição, também o Parlamento Europeu deterá 
o poder de apresentar propostas, sendo o exame de toda e qualquer proposta de revisão 
efectuado por uma Convenção, salvo se o Parlamento decidir que tal não é necessário;

Mais direitos para os cidadãos 
5. Congratula-se com o facto de os direitos dos cidadãos serem reforçados, em resultado das 

seguintes melhorias:
a) a inserção da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia na Parte II da 

Constituição, o que significa que todas as disposições legais da União Europeia e todas 
as medidas adoptadas pelas instituições da UE ou assentes em legislação da UE deverão 
ser consentâneas com aquelas normas;

b) a União deverá aderir à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, ficando assim 
sujeita à mesma apreciação externa que os seus Estados-Membros;

c) novas disposições facilitarão a participação dos cidadãos, dos parceiros sociais, das 
associações representativas dos cidadãos e da sociedade civil nas deliberações da União;

d) a introdução de uma iniciativa europeia de cidadãos, que permitirá a estes apresentarem 
propostas sobre questões relativamente às quais considerem ser necessário um acto 
legislativo da União para aplicar a Constituição;

e) os cidadãos terão individualmente maior acesso à justiça no que diz respeito ao direito 
da União Europeia;

Conclusões
6. Aprova o Tratado Constitucional e apoia plenamente a sua ratificação;
7. Considera que a presente Constituição proporcionará um quadro estável e duradouro para o 

desenvolvimento futuro da União Europeia, que permitirá um ulterior alargamento, 
proporcionando igualmente mecanismos para a sua revisão, sempre que a mesma seja 
necessária;

8. Anuncia a sua vontade de exercer o novo direito de iniciativa que lhe será conferido pela 
Constituição para propor melhorias à mesma;

9. Espera que todos os Estados-Membros da União Europeia possam proceder à sua ratificação 
até meados de 2006;
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10. Solicita novamente que sejam envidados todos os esforços possíveis para informar clara e 
objectivamente os cidadãos europeus sobre o conteúdo da Constituição; nesse sentido, 
convida as instituições europeias e os Estados-Membros, aquando da divulgação do texto 
constitucional (em versão integral ou resumida) junto dos cidadãos, a estabelecerem uma 
distinção clara entre os elementos já em vigor nos actuais tratados e as novas disposições 
introduzidas pela Constituição, e isto tanto num intuito pedagógico como para esclarecer os 
debates; convida-os igualmente a reconhecerem o papel das organizações da sociedade civil 
nos debates sobre a ratificação e a disponibilizarem apoio suficiente para permitir a essas 
organizações fazerem participar os respectivos apoiantes nos referidos debates em toda a UE, 
a fim de promover o empenhamento activo das cidadãos nos debates sobre a ratificação;

o
o   o

11. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e o relatório da sua Comissão 
dos Assuntos Constitucionais aos parlamentos nacionais dos Estados-Membros, ao Conselho, 
à Comissão e aos ex-membros da Convenção Europeia, bem como de providenciar no sentido 
de que os serviços do Parlamento, incluindo os seus gabinetes de informação, divulguem 
informação circunstanciada sobre a Constituição e a posição do Parlamento relativamente à 
mesma.
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Resolução do Parlamento Europeu, de 26 de Maio de 2005, sobre os aspectos institucionais do 
serviço europeu de acção externa, (B6-0320/2005)

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta a declaração 24 da Conferência dos representantes dos governos do Estados-
Membros ad artigo III-296º do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, 
assinado em 29 de Outubro de 2004, anexa à Acta Final da referida conferência1,

 Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 16 e 17 de Dezembro de 2004, 
nomeadamente os pontos 71 a 73, 

 Tendo em conta a sua resolução de 12 de Janeiro de 2005 sobre o Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa, nomeadamente a alínea d) do nº 32,

 Tendo em conta a audição a que procedeu a Comissão dos Assuntos Constitucionais em 15 de 
Março de 2005,

 Tendo em conta a pergunta oral apresentada à Comissão sobre os aspectos institucionais do 
"serviço europeu de acção externa", em nome da Comissão dos Assuntos Constitucionais 
(documento O-0054/05),

 Tendo em conta a resposta explicativa dada em nome da Comissão na sessão de 11 de Maio 
de 2005 e o debate que se seguiu,

 Tendo em conta o nº 5 do artigo 108º do seu Regimento,
A. Considerando que as disposições de organização do futuro serviço europeu de acção externa 

se revestem de uma importância primordial se se pretende tornar as relações externas da 
União mais coerentes, mais visíveis e mais eficazes,

B. Considerando que o Secretário-Geral do Conselho e Alto representante para a Política Externa 
e de Segurança Comum e a Comissão apresentarão conjuntamente, na reunião do Conselho 
Europeu de Junho de 2005, um relatório sobre os progressos realizados na preparação do 
serviço europeu de acção externa,

C. Considerando que parece ser necessário que o Parlamento Europeu e a Comissão cheguem a 
um acordo em tempo útil sobre determinadas questões fundamentais relativas às modalidades 
de organização do serviço europeu de acção externa,

1. Recorda à Comissão que só é possível tomar uma decisão que vise criar um serviço europeu 
de acção externa com o seu acordo e insta a Comissão a exercer todo o seu peso institucional 
nos trabalhos preparatórios correspondentes para manter e desenvolver o modelo comunitário 
no domínio das relações externas,

2. Está convicto de que é necessário para esse efeito integrar o serviço europeu de acção 
externa, do ponto de vista organizacional, administrativo e orçamental, nos serviços da  
Comissão, sendo a subordinação do serviço europeu às decisões do Conselho em matéria de 

                                               
1 JO C 310 de 16.12.2004, p. 420.
2 Textos Aprovados, P6_TA(2005)0004.
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política externa "clássica" (PESC e PSDC) e às do colégio da Comissão no domínio das 
relações externas – tal como decorre da Constituição –  garantida pelo poder de direcção do 
ministro dos assuntos externos, desde que este assuma também a função de vice-presidente da 
Comissão;

3. Exorta a Comissão a insistir, em conformidade com o sentido e o objectivo das disposições 
constitucionais e no espírito das consultas da convenção constitucional, em que os princípios 
a seguir referidos sejam respeitados nas futuras propostas: 

a) o pessoal do serviço europeu de acção externa deverá ser composto, numa proporção 
equilibrada e pertinente, por funcionários da Comissão, do secretariado do Conselho e 
dos serviços diplomáticos nacionais;

b) as modalidades de organização do serviço europeu de acção externa deverão garantir 
uma acção harmonizada da União nas suas relações externas; em particular, os serviços 
encarregados de questões relacionadas com a PESC stricto sensu e os funcionários que 
assumam funções de direcção a nível das delegações deverão ser afectados ao serviço 
europeu de acção externa; 

c) não é necessário privar o conjunto das Direcções-Gerais da Comissão de toda a 
competência em matéria de relações externas; o relatório intercalar apresentado ao 
Conselho Europeu deverá apresentar uma base de discussão para os serviços envolvidos 
(nomeadamente as Direcções-Gerais Comércio, Desenvolvimento e Alargamento, o 
Gabinete de Cooperação EuropeAid, o Gabinete de Ajuda Humanitária e os serviços da 
Direcção-Geral Assuntos Económicos e Monetários com atribuições de acção externa); 

d) nos países terceiros, as delegações da Comissão e os gabinetes de ligação do Conselho 
deveriam fundir-se e dar origem a "embaixadas da União" dirigidas por funcionários do 
serviço europeu de acção externa, sob a autoridade e o controlo do ministro dos assuntos 
externos mas dependendo a nível administrativo dos serviços da Comissão, o que não 
impede que os peritos dessas delegações provenham de outras Direcções-Gerais da 
Comissão ou do Parlamento;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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Resolução do Parlamento Europeu sobre o período de reflexão: estrutura, temas e contexto 
para uma avaliação do debate sobre a União Europeia (2005/2146(INI)) – Relatório Andrew 
Duff / Johannes Voggenhuber

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado de Nice,

– Tendo em conta o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa,
– Tendo em conta a sua Resolução de 12 de Janeiro de 2005 sobre o Tratado que estabelece 

uma Constituição para a Europa1, 
– Tendo em conta a Declaração de 18 de Junho de 2005 dos Chefes de Estado ou de Governo 

sobre a ratificação do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, na conclusão 
dos trabalhos do Conselho Europeu de 16 e 17 de Junho de 2005,

– Tendo em conta o Tratado de Adesão da República da Bulgária e da Roménia à União 
Europeia,

– Tendo em conta os pareceres sobre o período de reflexão transmitidos pelo Comité das 
Regiões em 13 de Outubro de 20052 e pelo Comité Económico e Social Europeu em 26 de 
Outubro de 20053, a pedido do Parlamento4,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 15 e 16 de Dezembro de 2005,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório do Comissão dos Assuntos Constitucionais e os pareceres da 

Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão do Desenvolvimento Regional, da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural, da Comissão da Cultura e da Educação, da Comissão dos Assuntos Jurídicos, da 
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e da Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A6-0414/2005),

Considerando que:
A. O Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa foi assinado pelos Chefes de 

Estado e de Governo dos vinte e cinco Estados-Membros da União Europeia em 29 de 
Outubro de 2004 e confirmado, mais uma vez, pelo Conselho Europeu, na sua Declaração de 
18 de Junho de 2005,

B. A Constituição foi elaborada pela Convenção Europeia, a qual, comparativamente a 
procedimentos anteriores de preparação de novos tratados, alcançou novos níveis de abertura, 
pluralismo e legitimidade democrática, 

C. O Parlamento Europeu aprovou a Constituição, por uma maioria de mais de dois terços, como 

                                               

1 JO C 247 E 6.10.2005, p. 88.
2 CdR 250/2005 final, ainda não publicado em JO.
3 CESE 1249/2005, ainda não publicado em JO.
4 P6_PV(2005)09-06, pontos 9.1 e 9.2.
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sendo “um compromisso positivo e uma ampla melhoria dos Tratados em vigor (…)”, que 
“proporcionará um quadro estável e duradouro para o desenvolvimento futuro da União 
Europeia, que permitirá um ulterior alargamento, proporcionando igualmente mecanismos 
para a sua revisão, sempre que a mesma seja necessária”, na sua Resolução de 12 de Janeiro 
de 2005, acima citada,

D. As reformas contidas no Tratado que estabelece um Constituição para a Europa têm como 
objectivo, nomeadamente, dar resposta às consequências do alargamento da União em 1 de 
Maio de 2004, e o êxito deste e de futuros alargamentos ficará comprometido caso não seja 
ratificado um regime constitucional,

E. Treze Estados-Membros1, representando a maioria dos Estados-Membros da União, 
ratificaram desde então a Constituição, nos termos dos seus respectivos preceitos 
constitucionais, inclusive por meio de referendos, em Espanha e no Luxemburgo,

F. A França e os Países Baixos, na sequência de referendos realizados em 29 de Maio e 1 de 
Junho de 2005, respectivamente, rejeitaram ratificar a Constituição – do que resultou, 
subsequentemente, que o processo de ratificação ficou suspenso na maioria dos restantes dez 
Estados-Membros,

G. Nos termos do artigo 48º do Tratado da União Europeia, a Constituição só entrará em vigor 
depois de ratificada por todos os Estados-Membros,

H. A Declaração nº 30 anexa ao Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa estipula 
que, "se, decorrido um prazo de dois anos a contar da data de assinatura do Tratado que altera 
o presente Tratado, quatro quintos dos Estados Membros o tiverem ratificado e um ou mais 
Estados-Membros tiverem deparado com dificuldades em proceder a essa ratificação, o 
Conselho Europeu analisará a questão",

I. É necessário respeitar aqueles Estados-Membros e os seus povos que ratificaram a 
Constituição, tal como os que não o fizeram, e analisar, cuidadosamente, as razões que 
levaram a um resultado negativo na França e nos Países Baixos,

J. Os votos negativos parecem ter sido mais uma expressão de contestação à situação actual da 
União do que uma objecção às reformas constitucionais, mas, paradoxalmente, o resultado do 
“não” é a manutenção do status quo e o bloqueio das reformas,

K. O Conselho Europeu confirmou esta análise, considerando, na sua Declaração de 18 de Junho 
de 2005, que estes resultados não põem em causa o empenho dos cidadãos na construção 
europeia, mas que os cidadãos exprimiram preocupações e inquietações que é preciso ter em 
conta; o Conselho Europeu decidiu, consequentemente, iniciar um “período de reflexão [que] 
será aproveitado para realizar em cada um dos nossos países um amplo debate, ao qual serão 
associados os cidadãos, a sociedade civil, os parceiros sociais e os parlamentos nacionais, e 
bem assim os partidos políticos”; os Chefes de Governo acordaram que, no primeiro semestre 
de 2006, irão “proceder a uma apreciação global dos debates nacionais e decidir como 
prosseguir este processo”, 

                                               

1 Alemanha, Grécia, Espanha, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Malta, Áustria, 
Eslovénia e Eslováquia.
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L. Nessa Declaração, os Chefes de Governo afirmaram que o processo de ratificação poderia 
prosseguir, e também concordaram em que o calendário original para a entrada em vigor da 
Constituição (1 de Novembro de 2006) teria de ser prorrogado,

M. Todavia, o Conselho Europeu não proporcionou uma abordagem clara para o período de 
reflexão nem para a definição dos métodos e do enquadramento para a elaboração de 
conclusões deste debate, e, desde então, tem mostrado falta de vontade política e de 
capacidade para estimular e gerir o diálogo europeu,

N. O Conselho Europeu convidou em Dezembro de 2005 a Comissão “a empreender uma revisão 
completa e abrangente, que cubra todos os aspectos das despesas da UE - incluindo as 
relativas à PAC - e dos recursos da UE - incluindo o abatimento do Reino Unido” em 
2008/2009,

O. O período de reflexão teve início com debates que incidiram mais sobre o contexto do que 
sobre o texto, nos quais se destacaram temas como o futuro do modelo social europeu, as 
perspectivas económicas europeias, a celeridade do alargamento, o orçamento a médio prazo 
e o mercado interno dos serviços,

P. A Comissão publicou o seu contributo para o período de reflexão tendo em vista restaurar a 
confiança da opinião pública na União Europeia, que se pautou por um apoio aos debates 
nacionais e pela promoção de iniciativas a nível comunitário, mas isso não dispensa a 
conjugação de esforços de todas as instituições políticas europeias nem uma prática de 
liderança que leve a sério a importância estratégica da Constituição e a realidade política das 
condições prévias para o seu êxito,

Q. É da responsabilidade dos parlamentos nacionais e do Parlamento Europeu assumirem 
plenamente o seu papel no período de reflexão, designadamente através de uma série de 
fóruns parlamentares conjuntos que irão "estimular, orientar e sintetizar" o diálogo europeu1,

1. Reitera a sua convicção de que o Tratado de Nice não constitui uma base com perspectivas de 
futuro para a prossecução do processo de integração europeia;

2. Confirma o seu compromisso de alcançar, sem demoras desnecessárias, um acordo 
constitucional que reforce a democracia parlamentar, a transparência e o Estado de direito, 
consagre os direitos fundamentais, desenvolva a cidadania e aumente a capacidade da União 
alargada para actuar eficazmente dentro e fora do seu território; receia que, sem esse acordo 
constitucional, não seja possível à União esperar o apoio dos seus cidadãos, manter a 
dinâmica da integração e tornar-se um parceiro credível nos assuntos mundiais; recorda que 
aprovou o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa por este pretender realizar 
esses objectivos; solicita ao Conselho Europeu de Junho de 2006 que assuma também ele
próprio, solenemente, este mesmo compromisso em prol de um acordo constitucional sobre o 
futuro da Europa;

3. Reconhece que a ratificação da Constituição depara agora com dificuldades que podem 
revelar-se insuperáveis, a menos que possam ser tomadas medidas que respondam às 
preocupações expressas em França, nos Países Baixos e noutros Estados-Membros;

4. Salienta que não é possível prosseguir o alargamento da União após a adesão da Bulgária e da 

                                               

1 XXXIV reunião da COSAC, 10-11 de Outubro de 2005.



PE423.766 40/393

PT

Roménia com base no Tratado de Nice;

5. Recorda que os problemas políticos e as debilidades institucionais para cuja resolução foi 
criada a Convenção irão persistir – e, na verdade, aumentar – a menos que, e até que, sejam 
postas em vigor as reformas consignadas no Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa;

6. Observa que muitas das preocupações expressas dizem mais respeito a problemas gerais e 
específicos de contexto do que ao próprio texto; considera que, se forem feitos progressos 
nestas questões, será mais fácil encontrar uma solução no que se refere ao texto;

7. Opõe-se a propostas de constituição de núcleos duros de determinados Estados-Membros 
enquanto o processo constitucional ainda estiver em curso; deplora qualquer sugestão de que 
possam formar-se coligações de determinados Estados fora do sistema comunitário; lembra 
que as cooperações reforçadas devem favorecer a realização dos objectivos da União, 
preservar os seus interesses e reforçar o seu processo de integração, e manter-se a todo o 
momento abertas a todos os Estados-Membros; sublinha, por outro lado, que a eventual 
realização dessas cooperações não se deve consumar em detrimento dos esforços que visam 
alcançar, sem demoras desnecessárias, uma Constituição para a Europa; 

8. Adverte que uma estratégia baseada na implementação selectiva da Constituição corre o risco 
de destruir o consenso que permitiu alcançar um equilíbrio entre as instituições e entre os 
Estados-Membros, agravando assim a crise de confiança;

9. Observa que, nesta fase, apenas é possível introduzir um número limitado de reformas 
democráticas sem uma alteração dos tratados através da revisão de normas internas ou de 
acordos interinstitucionais – como a transparência da actividade legislativa do Conselho de 
Ministros, a introdução de uma modalidade de iniciativa dos cidadãos, melhorias no processo 
de comitologia, pleno uso das cláusulas “passerelle” no domínio da justiça e dos assuntos 
internos e um controlo mais rigoroso por cada parlamento nacional da condução dos assuntos 
europeus pelo governo respectivo;

10. Propõe que se utilize o presente período de reflexão para relançar o projecto constitucional 
com base num amplo debate público sobre o futuro da integração europeia; considera que este 
diálogo europeu – cujos resultados não devem ser antecipadamente julgados – deve procurar 
clarificar, aprofundar e democratizar o consenso em torno da Constituição, bem como 
examinar as críticas e encontrar soluções para as situações em que as expectativas não foram 
concretizadas;

11. Saúda o início de um debate de larga escala sobre a orientação política da UE, mas salienta 
que este deve ter lugar no contexto da superação da crise constitucional e que as prescrições 
em matéria de políticas ao nível da UE devem estar directamente ligadas às normas, poderes e 
procedimentos das instituições da União, assim como às competências conferidas à UE pelos 
Estados-Membros, e devem identificar as questões que são comuns a toda a Europa;

12. Sugere que este novo diálogo democrático, que deve ser visto como uma oportunidade para 
promover a democracia na Europa, seja conduzido e coordenado em toda a União, estruturado 
por temas comuns e em fases realistas, segundo um quadro de avaliação acordado e concebido 
para conduzir a opções políticas decisivas;

13. Insiste em que o debate público seja lançado tanto no quadro europeu como no quadro 
nacional; adverte que debates nacionais centrados em questões locais em pouco contribuirão 
para alterar os estereótipos nacionais, e também que um diálogo imposto sem objectivos 
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políticos se tornaria nebuloso, se não mesmo ocioso, suscitando assim um maior 
descontentamento dos cidadãos europeus;

14. Propõe que o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais organizem conferências 
conjuntas – os “Fóruns Parlamentares”– para estimular o debate e para delinear, passo a 
passo, as necessárias conclusões políticas; convidará as outras instituições comunitárias a dar 
o seu contributo para estes Fóruns;

15. Reconhece a importância crítica para a União Europeia e, em especial, para o Parlamento de 
evitar outro revés no processo constitucional; compromete-se, portanto, a desempenhar um 
papel de liderança no diálogo europeu, em associação com os parlamentos nacionais, 
especificamente pela publicação de “Documentos Europeus” sobre cada uma das grandes 
questões com que a UE se defronta, os quais poderão ser utilizados como um modelo comum 
europeu para os debates nacionais e, juntamente com as contribuições dos parlamentos 
nacionais, deverão servir de base às deliberações dos Fóruns Parlamentares;

16. Reconhece a importância estratégica de as instituições políticas encorajarem uma atitude 
dinâmica dos meios de comunicação social (em particular a televisão, a imprensa e as rádios 
locais), mobilizando-os para a publicidade e a intensificação do debate;

17. Propõe que um primeiro Fórum interparlamentar seja convocado para a Primavera de 2006, 
antes da reunião de Junho do Conselho Europeu, a fim de ouvir os parlamentares, tanto 
nacionais como europeus, com o objectivo de elaborar recomendações abrangentes ao 
Conselho Europeu sobre a forma como a União deve proceder para encontrar a saída para a 
crise;

18. Propõe que o primeiro Fórum Parlamentar identifique um número limitado de questões 
prioritárias relativas ao futuro da Europa e à governação da União, que deverão ser abordadas 
nos Fóruns seguintes e no debate público mais geral, como, por exemplo:
i) qual é o objectivo da integração europeia?

ii) qual deve ser o papel da Europa no mundo? 
iii) face à globalização, qual é o futuro do modelo social e económico europeu?

iv) como definir as fronteiras da União Europeia?
v) como reforçar a liberdade, a segurança e a justiça?

vi) como financiamos a União?
19. Considera que um debate profícuo sobre estas questões fundamentais abrirá novas 

perspectivas para a integração europeia e lançará as bases para a reforma das políticas comuns 
nos domínios em que existem divergências;

20. Está convicto, além disso, de que o diálogo europeu só poderá superar a crise constitucional 
se implicar não só cada uma das instituições europeias, mas também os parlamentos nacionais 
e regionais, os governos locais, os partidos políticos, os parceiros sociais, a sociedade civil, a 
comunidade académica e os meios de comunicação social; a este respeito, atribui especial 
importância às contribuições concretas do Comité Económico e Social Europeu e do Comité 
das Regiões;

21. Exorta os Estados-Membros a organizarem um grande número de reuniões públicas e de 
debates na comunicação social sobre o futuro da Europa – “Fóruns dos Cidadãos” – a nível 
nacional, regional e local, estruturados em torno dos temas comummente acordados, com o 
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apoio da Comissão; insta os parceiros sociais e as organizações da sociedade civil a 
participarem nestes debates;

22. Espera que os partidos políticos dêem uma relevância muito maior à dimensão europeia, tanto 
nos seus debates internos como nas campanhas eleitorais;

23. Acolheria com agrado petições dos cidadãos que contribuam para dar forma ao debate;

24. Insta a União a conferir uma prioridade muito maior à política cultural e educativa, a fim de 
revitalizar o princípio geral da Constituição, “unidade na diversidade”;

25. Faz notar que será impossível um diálogo europeu sem um financiamento adequado;
26. Sugere que as conclusões do período de reflexão sejam redigidas, o mais tardar, no segundo 

semestre de 2007, e que, nessa altura, se decida claramente de que modo se deve avançar com 
a Constituição;

27. Saúda a declaração do Governo alemão de que tenciona tomar iniciativas no que diz respeito 
ao processo de ratificação constitucional durante a sua Presidência do Conselho no primeiro 
semestre de 2007;

28. Observa que, em teoria, a União dispõe de uma série de opções, incluindo abandonar 
totalmente o projecto constitucional, continuar a tentar ratificar o texto actual sem alterações, 
procurar clarificar ou completar o texto actual, reestruturar e/ou alterar o texto actual a fim de 
o melhorar, ou empreender uma nova redacção de todo o texto; 

29. Considera que a manutenção do texto actual constituiria um resultado positivo do período de 
reflexão, embora isso só seja possível se for acompanhado por medidas substanciais para 
tranquilizar e convencer a opinião pública;

30. Saúda os planos da Presidência austríaca do Conselho tendentes a apresentar um roteiro para 
o período de reflexão, assim como para o futuro do processo de ratificação em geral;

31. Insta os membros do Conselho Europeu a aceitarem a responsabilidade individual e colectiva 
de assegurar a entrada em vigor de uma Constituição para a Europa; insiste em que 
coordenem mais activamente o conteúdo e o calendário das campanhas nacionais e 
demonstrem aos cidadãos a sua vontade política e a sua solidariedade;

32. Toma nota do “Plano D pela Democracia, o Diálogo e o Debate” da Comissão 
(COM(2005)0494); insta a Comissão a não se limitar a aplicar a sua estratégia de 
Comunicações, mas a mostrar também um empenho político decisivo para ajudar a União a 
emergir das suas actuais dificuldades constitucionais; 

33. Salienta que a Roménia e a Bulgária devem ser envolvidas em todas as acções acima 
referidas;

34. Apela a todas as associações e organizações da sociedade civil para que incluam a entrada em 
vigor da Constituição nas suas prioridades para discussão e debate;

35. Solicita que, em qualquer circunstância, se façam todos os esforços para assegurar que a 
Constituição entre em vigor durante o ano de 2009;

36. Encarrega a sua Comissão dos Assuntos Constitucionais de acompanhar o período de 
reflexão, especialmente no que diz respeito à preparação dos Fóruns Parlamentares, à 
elaboração dos documentos de trabalho ("Documentos Europeus") e à compilação dos 
debates, das conclusões e das propostas de acção institucionais e dos cidadãos que possam 
decorrer daqueles documentos;
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37. Neste espírito, insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais a trabalhar em estreita 
colaboração com as outras comissões directamente envolvidas na preparação dos Fóruns 
Parlamentares e na redacção dos documentos de trabalho para os mesmos;

1. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução aos membros do Conselho 
Europeu, ao Conselho, à Comissão, aos Parlamentos nacionais e regionais dos 
Estados-Membros, ao Comité das Regiões, ao Comité Económico e Social Europeu, aos antigos 
membros da Convenção Europeia e aos parlamentos e governos dos países em vias de adesão e 
dos países candidatos.
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Resolução do Parlamento Europeu sobre as próximas etapas do período de reflexão e análise 
sobre o futuro da Europa (B6-0327/2006)

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa,

 Tendo em conta a sua resolução de 12 de Janeiro de 2005 sobre o Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa1,

 Tendo em conta a Declaração de 18 de Junho de 2005 dos Chefes de Estado e de Governo 
sobre a ratificação do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, na conclusão 
do Conselho Europeu de 16 e 17 de Junho de 2005,

 Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 15 e 16 de Dezembro de 2005,

 Tendo em conta a sua resolução de 19 de Janeiro de 2006 sobre o período de reflexão: a 
estrutura, temas e quadro para uma avaliação do debate sobre a União Europeia2,

 Tendo em conta o nº 5 do artigo 108º do seu Regimento,
A. Considerando que foi lançado em alguns Estados-Membros um verdadeiro debate sobre o 

futuro da União Europeia, com a participação tanto dos actores políticos como dos cidadãos, 
mas que não foi ainda lançado um debate exaustivo em toda a União, em particular em todos 
os Estados-Membros que ainda não ratificaram o Tratado Constitucional,

B. Considerando que as Instituições da União Europeia contribuem para este debate, 
organizando fóruns públicos de discussão, incluindo fóruns em linha, nos seus próprios locais 
de trabalho, assim como em locais seleccionados nos Estados-Membros, mas que o actual 
Plano D - Democracia, Diálogo e Debate - ainda não chegou até a um público mais vasto na 
União,

C. Considerando que, em 8 e 9 de Maio de 2006, uma reunião conjunta de Deputados do 
Parlamento Europeu e de Deputados dos parlamentos nacionais dos Estados-Membros da 
União abriu a dimensão interparlamentar deste debate,

D. Considerando que impera a forte necessidade de que este debate chegue aos cidadãos de todos 
os Estados-Membros, em particular, daqueles que ainda não ratificaram o Tratado 
Constitucional e que prevêem realizar antes um referendo,

E. Considerando que, em 9 de Maio de 2006, foi realizada a aprovação parlamentar do Tratado 
Constitucional pela Estónia, e que se espera que esta seja concluída em breve pela Finlândia,

F. Considerando que se elevará assim a 16 o número de países que ratificaram o Tratado 
Constitucional, enquanto dois países não estão em condições de o ratificar em virtude do 
resultado negativo de um referendo e os outros hesitam em iniciar ou prosseguir o processo de 
ratificação, pelo que entretanto este processo atravessa uma fase de indecisão na maioria dos 
restantes Estados-Membros,

                                               

1 JO C 247 E de 6.10.2005, p. 88.
2 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0027.
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1. Reitera o seu compromisso de alcançar uma solução constitucional para a União Europeia o 
mais rapidamente possível, assim como o seu apoio ao Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa;

2. Alerta contra quaisquer tentativas para desfazer o compromisso global alcançado no Tratado 
Constitucional, uma vez que isso iria colocar seriamente em causa o projecto político europeu 
e criar o risco de uma União fragilizada e dividida; consequentemente, confirma a sua 
oposição à aplicação parcelar de componentes do acordo relativo ao pacote constitucional, 
bem como a sua oposição à criação imediata de núcleos formados por certos Estados-
Membros de forma a contornar o processo constitucional para a União no seu conjunto;

3. Apoia, por outro lado, as melhorias democráticas aos procedimentos institucionais que podem 
ser acordadas nos termos dos actuais Tratados da UE, como, por exemplo, melhorar a 
transparência no Conselho de Ministros, reformar o acordo relativo à comitologia, utilizar a 
"passerelle" para a votação por maioria qualificada e a co-decisão no domínio da Justiça e 
Assuntos Internos, melhorar o controlo parlamentar nacional e introduzir uma modalidade de 
iniciativa de cidadãos;

4. Convida o Conselho Europeu a passar do período de reflexão para um período de análise até 
meados de 2007, a fim de se alcançar uma proposta clara sobre o modo como proceder em 
relação ao Tratado Constitucional, o mais tardar, até ao segundo semestre de 2007;

5. Convida o Conselho Europeu a obter um compromisso claro de cada Estado-Membro quanto 
ao modo e aos meios com que pretendem criar e levar a cabo um debate público aberto, a 
nível da União e estruturado, centrado nas questões essenciais relativas ao futuro da Europa, 
durante o período de reflexão alargado;

6. Solicita à Comissão que adapte o seu Plano D à segunda fase do período de reflexão e que 
preveja um financiamento suficiente para as actividades previstas;

7. Exorta o Conselho Europeu a convidar os Estados-Membros que ainda não concluíram o 
processo de ratificação a elaborar, até ao termo do período de reflexão, um cenário credível 
sobre o modo como tencionam fazer avançar este assunto;

8. Propõe ao Conselho Europeu que desenvolva um quadro adequado que viabilize a instauração 
de um diálogo específico, assim que o calendário político o permita, com os representantes 
dos países em que o referendo sobre o Tratado Constitucional obteve um resultado negativo, a 
fim de analisar se e em que condições é que será possível a esses países retomar o processo de 
ratificação;

9. Convida a Comissão a subscrever esta abordagem e a apresentar ao Conselho Europeu um 
roteiro com vista à melhor aplicação possível desta;

10. Chama a atenção da Comissão para que é indispensável uma ordem constitucional a fim de 
tornar a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia juridicamente vinculativa, 
construir uma democracia europeia e dar uma maior capacidade de acção e um carácter mais 
social à União;

11. Convida a Comissão a elaborar um estudo sobre os custos decorrentes do facto de o Tratado 
Constitucional não entrar em vigor, como esperado inicialmente, em 1 de Novembro de 2006;

12. Retira as seguintes conclusões das discussões mantidas com os deputados dos parlamentos 
nacionais dos Estados-Membros da União que tiveram lugar em 8 e 9 de Maio de 2006, em 
Bruxelas:
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a) Necessidade de continuar o processo constitucional da União Europeia, ancorado nos 
conceitos de paz, solidariedade e outros valores comuns; 

b) É inquestionável que os Estados-Membros da União não poderão, por si só, enfrentar os 
grandes desafios políticos da Europa; 

c) É geralmente reconhecido que o Tratado Constitucional dotaria a União Europeia de um 
enquadramento adequado para ter em conta estes desafios; 

d) Será necessária uma análise mais profunda que permita desenvolver propostas em 2007 
que devem conduzir a uma solução antes das próximas eleições europeias; 

e) O diálogo interparlamentar sobre o processo constitucional, no qual o Parlamento 
Europeu e os Parlamentos dos Estados-Membros são parceiros, é essencial e deve ser 
prosseguido; saúda o anúncio feito pelo porta-voz do Parlamento finlandês da realização 
de um segundo fórum parlamentar em Dezembro de 2006;

f) Remete, neste contexto, para as suas próprias propostas no sentido de organizar os 
debates nos fóruns parlamentares de forma a permitir um intercâmbio de ideias 
intensivo e vivo, destinado a conseguir um consenso sobre as questões centrais relativas 
ao futuro da Europa e sobre o modo como prosseguir; 

13. Reafirma o seu objectivo de que a necessária solução constitucional esteja pronta quando os 
cidadãos da União forem convocados para as eleições europeias em 2009;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e aos 
governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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Resolução do Parlamento Europeu, de 7 de Junho de 2007, sobre o roteiro para o processo 
constitucional da União (2007/2087(INI)) - Relatório Elmar Brok / Enrique Barón Crespo 

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, assinado em Roma 
em 29 de Outubro de 2004 (o Tratado Constitucional),

 Tendo em conta o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia 
com as alterações nele introduzidas pelo Acto Único Europeu, bem como os Tratados de 
Maastricht, Amesterdão e Nice,

 Tendo em conta a Declaração de Laeken sobre o Futuro da União Europeia, de 15 de 
Dezembro de 20011,

 Tendo em conta o Tratado relativo à adesão à União Europeia da República Checa, da 
República da Estónia, da República de Chipre, da República da Letónia, da República da 
Lituânia, da República da Hungria, da República de Malta, da República da Polónia, da 
República da Eslovénia e da República Eslovaca2 e o Tratado relativo à adesão da República 
da Bulgária e da Roménia à União Europeia3,

 Tendo em conta a sua Resolução de 12 de Janeiro de 2005 sobre o Tratado que estabelece 
uma Constituição para a Europa4,

 Tendo em conta a sua Resolução de 19 de Janeiro de 2006 sobre o período de reflexão: 
estrutura, temas e contexto para uma avaliação do debate sobre a União Europeia5,

 Tendo em conta a sua Resolução de 14 de Junho de 2006 sobre as próximas etapas do período 
de reflexão e análise sobre o futuro da Europa6,

 Tendo em conta a sua Resolução de 13 de Dezembro de 2006 sobre os aspectos institucionais 
da capacidade da União Europeia para integrar novos Estados-Membros7,

 Tendo em conta as Conclusões dos Conselhos Europeus de 16-17 de Junho de 2005, de 15-16 
de Junho de 2006 e de 14-15 de Dezembro de 2006,

 Tendo em conta a Declaração do Presidente do Conselho Europeu ao Parlamento em 17 de 
Janeiro de 2007,

 Tendo em conta a Resolução do Comité Económico e Social Europeu, de 14 de Março de 
2007, para comemorar o cinquentenário da assinatura dos Tratados de Roma,

 Tendo em conta a Declaração para a Europa aprovada pelo Comité das Regiões na sua sessão 

                                               

1 Conselho Europeu de Laeken, Anexo I, p. 19.
2 JO L 236 de 23.9.2003, p. 17.
3 JO L 157 de 21.6.2005, p. 11.
4 JO C 247 E de 6.10.2005, p. 88.
5 JO C 287 E de 24.11.2006, p. 306.
6 JO C 300 E de 9.12.2006, p. 267.
7 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0569.
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de 23 de Março de 2007,

 Tendo em conta a Declaração de Berlim por ocasião do cinquentenário da assinatura dos 
Tratados de Roma, de 25 de Março de 2007,

 Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

 Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0197/2007),
A. Considerando que a União Europeia, a primeira experiência bem sucedida de uma democracia 

supranacional constituída por Estados, bem como por cidadãs e cidadãos, enfrenta desafios 
novos e sem precedentes que - aliados às transformações que tem sofrido em virtude dos seus 
sucessivos alargamentos, dos progressos do mercado interno e da globalização - exigem a 
revisão das suas bases,

B. Considerando que o Tratado Constitucional foi assinado pelos chefes de Estado e de governo 
dos 27 Estados-Membros da União Europeia que, mediante esse acto, se comprometeram a 
encontrar soluções adequadas para superar os desafios que a União Europeia enfrenta, tanto 
no plano interno como externo, bem como os desafios do alargamento através do reforço da 
dimensão política da União Europeia,

C. Considerando que o Tratado Constitucional, especialmente as Partes I, II e IV, foi elaborado 
segundo o método de uma convenção, reunindo representantes dos Estados-Membros e dos 
países aderentes, da Comissão e dos parlamentos nacionais e europeu, cujos membros 
constituíam uma maioria, o que reforçou a sua legitimidade, 

D. Considerando que a Parte III do Tratado Constitucional é fundamentalmente uma codificação 
dos actuais Tratados, aos quais a Convenção trouxe algumas adaptações e melhorias, em 
particular a extensão do âmbito de aplicação da base jurídica da co-decisão no processo 
legislativo dos actuais 37 temas para 86, mudança que deve ser preservada para reforçar a 
democracia, a transparência e a eficácia,

E. Considerando que dezoito Estados-Membros, que representam dois terços do número total de 
Estados-Membros e a maioria da população da União Europeia, já ratificaram, até à data, o 
Tratado Constitucional em conformidade com as respectivas normas constitucionais, 
inclusivamente por referendo em Espanha e no Luxemburgo, enquanto outros quatro Estados-
Membros declararam a sua intenção de proceder à ratificação,

F. Considerando que a França e os Países Baixos não conseguiram levar o processo a bom 
termo, no seguimento do resultado negativo dos referendos organizados por estes dois países,

G. Considerando que o debate público desencadeado pelo processo de ratificação do Tratado 
Constitucional revelou que as dificuldades residem, não tanto nas suas inovações 
institucionais, mas sobretudo nalguns aspectos específicos de políticas concretas e que as 
críticas têm visado principalmente a Parte III, que diz respeito às políticas e ao funcionamento 
da União Europeia, embora a mesma contenha sobretudo disposições que já se encontram em 
vigor,

H. Considerando que muitos dos receios expressos se relacionam mais com o contexto do que 
com o conteúdo; considerando que as questões que mais preocupam o público, como a 
directiva relativa aos serviços no mercado interno1 e o quadro financeiro, foram entretanto 

                                               

1 JO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
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resolvidas,

I. Considerando que o Conselho Europeu de 16-17 de Junho de 2005 decidiu abrir um período 
de reflexão no seguimento dos referendos realizados em França e nos Países Baixos e que, 
durante este período, mais seis Estados-Membros concluíram os respectivos processos de 
ratificação; considerando ainda que o Conselho Europeu de 15-16 de Junho de 2006 solicitou 
à Presidência que explorasse possíveis desenvolvimentos futuros, no intuito de superar a crise 
constitucional, tendo em vista a sua reunião de 21-22 de Junho de 2007,

J. Considerando que o debate público lançado durante o período de reflexão determinou 
suficientemente que os problemas e desafios que se apresentam à União Europeia - que foram 
descritos pela primeira vez na Declaração de Laeken e que o Tratado Constitucional procura 
resolver - não desapareceram; pelo contrário, tornaram-se mais evidentes e é cada vez mais 
urgente resolvê-los,

K. Considerando que as reuniões parlamentares conjuntas organizadas pelo Parlamento Europeu 
e os parlamentos nacionais têm revelado que, de um modo geral, se reconhece que o Tratado 
Constitucional proporciona à União Europeia um quadro adequado para superar os desafios 
que esta enfrenta, bem como a compreensão de que seria difícil, se não impossível, que uma 
nova CIG chegasse a acordo sobre propostas radicalmente diferentes ou mais avançadas do 
que aquelas que foram estabelecidas em 2004,

L. Considerando que é cada vez mais urgente dotar a UE alargada de instrumentos e meios que 
lhe permitam funcionar eficientemente, afirmar o seu papel no mundo e responder às 
preocupações das suas cidadãs e dos seus cidadãos perante os desafios decorrentes, entre 
outros, da globalização, das alterações climáticas, da segurança do aprovisionamento 
energético e do envelhecimento da população,

M. Considerando que a Declaração de Berlim, de 25 de Março de 2007, acima citada, assinada 
pelos presidentes do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu e da Comissão, definiu "o 
objectivo de, até às eleições para o Parlamento Europeu de 2009, dotar a União Europeia de 
uma base comum e renovada",

1. Reafirma o seu apoio ao conteúdo do Tratado Constitucional, cujo objectivo - sendo um passo 
decisivo - é atribuir formalmente à União Europeia a sua intrínseca dimensão política, que 
aumenta a eficiência da acção da UE, reforça o controlo democrático dos seus processos de 
decisão, melhora a transparência e reforça os direitos das cidadãs e dos cidadãos da UE, 
constituindo simultaneamente um compromisso e indo ao encontro das necessidades da UE na 
fase em que esta se encontra actualmente;

2. Sublinha que dois terços dos Estados-Membros já ratificaram o Tratado Constitucional e que 
outros quatro manifestaram claramente o seu apoio às disposições que ele contém, tal como 
demonstrou a recente reunião realizada em Madrid por iniciativa dos governos de Espanha e 
do Luxemburgo;

3. Regista as preocupações expressas pelos cidadãos da França e dos Países Baixos e o debate 
que se realizou em ambos os países;

4. Regista o facto de também terem sido expressas preocupações em alguns outros 
Estados-Membros, embora os Governos desses países tenham dado o seu apoio à busca de 
uma solução satisfatória, que salvaguarde as reformas fundamentais contidas no Tratado 
Constitucional;

5. Relembra a responsabilidade política dos Estados-Membros que assinaram, mas não 
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ratificaram, o Tratado Constitucional;

6. Reafirma o seu empenho em alcançar um acordo no âmbito do actual processo constitucional 
da União Europeia que se baseie no conteúdo do Tratado Constitucional, possivelmente 
apresentado de uma maneira diferente, mas tem em conta as dificuldades que têm surgido nos 
Estados-Membros;

7. Apoia, neste contexto, os esforços da Presidência alemã para conseguir que o Conselho 
Europeu de Junho de 2007 convoque uma Conferência Intergovernamental (CIG) e defina um 
roteiro contendo um procedimento, um mandato claro e o objectivo de alcançar um acordo 
antes do final do ano em curso;

8. Recorda a necessidade de garantir a capacidade de decisão da União Europeia, a eficácia das 
suas políticas e a sua total legitimidade democrática, aspectos para os quais o Tratado 
Constitucional dá um contributo inegável em termos escrutínio e de procedimentos 
legislativos e orçamentais, bem como a necessidade de reforçar a Política Externa e de 
Segurança Comum e o papel da União Europeia no mundo, a fim de permitir que ela 
influencie a definição e a execução das soluções para os desafios prementes que a 
humanidade enfrenta;

9. Insiste na preservação de todos os princípios básicos contidos na Parte I do Tratado 
Constitucional - incluindo a natureza dupla da UE enquanto união de Estados e união de 
cidadãs e cidadãos, o primado do Direito europeu, a nova tipologia de actos e procedimentos, 
a hierarquia das normas e a personalidade jurídica da UE - e sublinha que o Tratado 
Constitucional também traz outros melhoramentos importantes no que se refere a assuntos 
como a consolidação dos Tratados existentes e a fusão dos pilares, o reconhecimento explícito 
dos valores em que a União Europeia assenta e do carácter juridicamente vinculativo da Carta 
dos Direitos Fundamentais; o reforço da participação democrática dos cidadãos na vida 
política da União Europeia; a clarificação das competências respectivas da União Europeia e 
dos Estados-Membros; o respeito pelo princípio da subsidiariedade e o papel específico dos 
parlamentos nacionais nesta matéria, sem pôr em perigo o equilíbrio institucional da União 
Europeia, consagrado no protocolo relativo à subsidiariedade; respeito do papel das 
autoridades regionais e locais;

10. Sublinha que qualquer proposta de modificação do Tratado Constitucional deverá obter o 
mesmo apoio que mereceu, na altura, o texto que se pretende substituir;

11. Declara que qualquer proposta de modificação do Tratado Constitucional deverá obter o 
mesmo apoio que mereceu, na altura, o texto que se pretende substituir;

12. Declara que rejeitará um resultado das negociações que, em comparação com o Tratado 
Constitucional, conduza a uma diminuição dos direitos das cidadãs e dos cidadãos (insistindo, 
em particular, na preservação da Carta dos Direitos Fundamentais, especialmente o seu 
carácter juridicamente vinculativo), bem como a menos democracia, transparência e eficiência 
no funcionamento da UE;

13. Reconhece, neste contexto, a necessidade de tomar em consideração as expectativas 
manifestadas durante o período de reflexão e o reconhecimento de que tais questões só podem 
ser devidamente enfrentadas por uma Europa forte, e não fraca, bem como a necessidade de 
clarificar outras que já foram abordadas no Tratado Constitucional, tais como:
– o desenvolvimento sustentável, especialmente a luta contra as alterações climáticas;

– a solidariedade europeia no domínio da energia;
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– uma política de migração coerente;

– o Modelo Social Europeu no contexto das alterações demográficas e da globalização;
– o terrorismo;

– o diálogo entre as civilizações;
– mecanismos comuns eficazes de coordenação das políticas económicas na zona do euro, 
salvaguardando o papel do Banco Central Europeu na política monetária, em conformidade 
com os Tratados;

– os critérios e procedimentos de alargamento da UE;
14. Considera que - atendendo ao êxito do método da Convenção na elaboração do projecto de 

Tratado - qualquer solução a que chegue o processo constitucional deverá igualmente 
respeitar os princípios essenciais de participação parlamentar, associação da sociedade civil e 
plena transparência;

15. Recorda que o Parlamento, sendo a única instituição da União Europeia directamente eleita 
pelas cidadãs e pelos cidadãos, tem de participar plenamente na CIG a todos os níveis, pelo 
menos na mesma medida que durante a CIG de 2003-2004;

16. Além disso, solicita a criação - paralelamente à participação activa de representantes do PE na 
CIG - de uma conferência interinstitucional a fim de manter o PE informado e de dar uma 
contribuição importante para criar um consenso interpartidos e transnacional na CIG;

17. Reitera o seu empenhamento no mecanismo da Convenção, caso os chefes de Estado e de 
governo optem por uma revisão substancial dos textos existentes;

18. Insta a Comissão a desempenhar plenamente o seu papel nas negociações e a elaborar 
propostas para adaptar o Tratado Constitucional no tocante aos temas enumerados no nº 12;

19. Destaca a importância do diálogo entre os parlamentos nacionais e os respectivos governos ao 
longo da CIG e expressa o desejo de manter contactos estreitos com os parlamentos nacionais 
durante a próxima fase das negociações, e também com o Comité das Regiões e o Comité 
Económico e Social Europeu, com os parceiros sociais europeus, com as comunidades 
religiosas e com a sociedade civil;

20. Insta a que o processo de ratificação do novo Tratado fique concluído antes do final de 2008, 
a fim de permitir que o próximo Parlamento, a eleger em 2009, inicie o seu mandato nos 
termos do novo Tratado;

21. Insta os Estados-Membros a coordenarem os seus processos de ratificação, a fim de permitir 
que o processo de ratificação seja concluído em simultâneo;

22. Manifesta a intenção de emitir parecer sobre a convocação da CIG, em conformidade com o 
artigo 48º do Tratado da União Europeia, à luz dos critérios enunciados na presente resolução;

1. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução aos membros do Conselho 
Europeu, ao Conselho, à Comissão, aos parlamentos nacionais dos Estados-Membros, ao 
Comité das Regiões e ao Comité Económico e Social Europeu.
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Decisão do Parlamento Europeu, de 29 de Novembro de 2007, referente à aprovação da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia pelo Parlamento Europeu (2007/2218(ACI)) -
Relatório Jo Leinen 

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente de 25 de Outubro de 2007,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, assinada e proclamada 
em Nice em 7 de Dezembro de 20001,

– Tendo em conta a sua decisão, de 14 de Novembro de 2000, que aprova a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de Outubro de 2002, sobre o impacto da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia e o seu futuro estatuto3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 24 de Setembro de 2003, sobre o projecto de Tratado que 
institui uma Constituição para a Europa, que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a 
convocação da Conferência Intergovernamental (CIG)4, em particular o n.º 4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de Janeiro de 2005, sobre o Tratado que estabelece 
uma Constituição para a Europa5, em particular a alínea a) do n.º 5 e o n.º 6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de Julho de 2007, sobre a convocação da Conferência 
Intergovernamental (CIG): parecer do Parlamento Europeu (artigo 48.º TUE)6, em particular 
os n.ºs 8, 12 e 17,

– Tendo em conta o n.º 1 do artigo 6º do Tratado da União Europeia, tal como alterado pelo 
projecto de Tratado de Lisboa aprovado pela Conferência Intergovernamental de 2007,

– Tendo em conta o n.º 1 do artigo 120.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0445/2007),

A. Considerando que, ao confirmar o estatuto juridicamente vinculativo da Carta dos Direitos 
Fundamentais, o projecto de Tratado de Lisboa preservou a substância do maior êxito que 
representa a Parte II do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, 

B. Considerando que o Parlamento Europeu já deu o seu acordo às adaptações introduzidas na 
Carta dos Direitos Fundamentais que foi solenemente proclamada em Nice em 7 de Dezembro 
de 2000 quando, na sua resolução de 24 de Setembro de 2003 acima referida, avaliou os 
resultados dos trabalhos da Convenção sobre o Futuro da Europa e quando, na sua resolução 
de 12 de Janeiro de 2005 acima referida, aprovou o Tratado Constitucional resultante dos 
trabalhos da Conferência Intergovernamental (CIG) de 2004,

                                               

1 JO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
2 JO C 223 de 8.8.2001, p. 74 (Relatório Duff/Voggenhuber).
3 JO C 300 E de 11.12.2003, p. 432 (Relatório Duff).
4 JO C 77 E de 26.3.2004, p. 255 (Relatório Gil-Robles Gil-Delgado/Tsatsos).
5 JO C 247 E de 6.10.2005, p. 88 (Relatório Corbett/Méndez de Vigo).
6 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0328 (Relatório Leinen).
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C. Considerando que, na sua resolução de 11 de Julho de 2007 acima referida, ao emitir o seu 
parecer sobre a convocação da CIG de 2007, se congratulou com o facto de o mandato da CIG 
preservar o estatuto juridicamente vinculativo da Carta dos Direitos Fundamentais, 
exprimindo ao mesmo tempo uma profunda preocupação acerca do Protocolo relativo à 
aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais à Polónia e ao Reino Unido, o qual procura 
limitar a aplicação judicial da Carta em certos Estados-Membros,

D. Considerando que, no n.º 17 da sua resolução de 11 de Julho de 2007 acima referida, 
sublinhou a sua intenção de examinar cuidadosamente os resultados da CIG de 2007 quando 
emitir o seu parecer sobre o Tratado de Lisboa após a assinatura deste último, 

1. Aprova Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia na versão que figura em anexo;
2. Confere mandato ao seu Presidente para, conjuntamente com o Presidente do Conselho da 

União Europeia e o Presidente da Comissão, proclamar solenemente a Carta dos Direitos 
Fundamentais antes da assinatura do Tratado de Lisboa e encarrega-o de efectuar as 
diligências necessárias com vista à sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia;

3. Insta veementemente a Polónia e o Reino Unido a envidarem todos os esforços para que seja 
finalmente possível alcançar um consenso sobre a aplicação sem restrições da Carta;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Presidente 
do Conselho da União Europeia e ao Presidente da Comissão.
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ANEXO

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão proclamam solenemente como Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia o texto a seguir reproduzido:

CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

DA UNIÃO EUROPEIA

PREÂMBULO

Os povos da Europa, estabelecendo entre si uma união cada vez mais estreita, decidiram partilhar 
um futuro de paz, assente em valores comuns.

Consciente do seu património espiritual e moral, a União baseia-se nos valores indivisíveis e 
universais da dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade e da solidariedade; assenta nos 
princípios da democracia e do Estado de direito. Ao instituir a cidadania da União e ao criar um 
espaço de liberdade, segurança e justiça, coloca o ser humano no cerne da sua acção.

A União contribui para a preservação e o desenvolvimento destes valores comuns, no respeito pela 
diversidade das culturas e tradições dos povos da Europa, bem como da identidade nacional dos 
Estados-Membros e da organização dos seus poderes públicos aos níveis nacional, regional e local; 
procura promover um desenvolvimento equilibrado e duradouro e assegura a livre circulação das 
pessoas, dos serviços, dos bens e dos capitais, bem como a liberdade de estabelecimento.
Para o efeito, é necessário, conferindo-lhes maior visibilidade por meio de uma Carta, reforçar a 
protecção dos direitos fundamentais, à luz da evolução da sociedade, do progresso social e da 
evolução científica e tecnológica.

A presente Carta reafirma, no respeito pelas atribuições e competências da União e na observância 
do princípio da subsidiariedade, os direitos que decorrem, nomeadamente, das tradições 
constitucionais e das obrigações internacionais comuns aos Estados-Membros, da Convenção 
Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, das Cartas 
Sociais aprovadas pela União e pelo Conselho da Europa, bem como da jurisprudência do Tribunal 
de Justiça da União Europeia e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Neste contexto, a 
Carta será interpretada pelos órgãos jurisdicionais da União e dos Estados-Membros tendo na 
devida conta as anotações elaboradas sob a autoridade do Praesidium da Convenção que redigiu a 
Carta e actualizadas sob a responsabilidade do Praesidium da Convenção Europeia.

O gozo destes direitos implica responsabilidades e deveres, tanto para com as outras pessoas 
individualmente consideradas, como para com a comunidade humana e as gerações futuras.

Assim sendo, a União reconhece os direitos, liberdades e princípios a seguir enunciados.

TÍTULO I

DIGNIDADE

Artigo 1.°
Dignidade do ser humano
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A dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida.

Artigo 2.°
Direito à vida

1. Todas as pessoas têm direito à vida.

2. Ninguém pode ser condenado à pena de morte, nem executado.

Artigo 3.°
Direito à integridade do ser humano

1. Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua integridade física e mental.

2. No domínio da medicina e da biologia, devem ser respeitados, designadamente:

a) O consentimento livre e esclarecido da pessoa, nos termos da lei;

b) A proibição das práticas eugénicas, nomeadamente das que têm por finalidade a selecção 
das pessoas;

c) A proibição de transformar o corpo humano ou as suas partes, enquanto tais, numa fonte de 
lucro;

d) A proibição da clonagem reprodutiva dos seres humanos.

Artigo 4.°
Proibição da tortura e dos tratos ou penas desumanos ou degradantes

Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas desumanos ou degradantes.

Artigo 5.°
Proibição da escravidão e do trabalho forçado

1. Ninguém pode ser sujeito a escravidão nem a servidão.

2. Ninguém pode ser constrangido a realizar trabalho forçado ou obrigatório.

3. É proibido o tráfico de seres humanos.

TÍTULO II
LIBERDADES

Artigo 6.°
Direito à liberdade e à segurança

Toda a pessoa tem direito à liberdade e segurança.
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Artigo 7.°
Respeito pela vida privada e familiar

Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua vida privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas 
suas comunicações.

Artigo 8.°
Protecção de dados pessoais

1. Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter pessoal que lhes digam 
respeito.

2. Esses dados devem ser objecto de um tratamento leal, para fins específicos e com o 
consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as 
pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva 
rectificação.

3. O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte de uma autoridade 
independente.

Artigo 9.°
Direito de contrair casamento e de constituir família

O direito de contrair casamento e o direito de constituir família são garantidos pelas legislações 
nacionais que regem o respectivo exercício.

Artigo 10.°
Liberdade de pensamento, de consciência e de religião

1. Todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este 
direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, bem como a liberdade de 
manifestar a sua religião ou a sua convicção, individual ou colectivamente, em público ou em 
privado, através do culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos.

2. O direito à objecção de consciência é reconhecido pelas legislações nacionais que regem o 
respectivo exercício.

Artigo 11.°
Liberdade de expressão e de informação

1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade 
de opinião e a liberdade de receber e de transmitir informações ou ideias, sem que possa haver 
ingerência de quaisquer poderes públicos e sem consideração de fronteiras.

2. São respeitados a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social.

Artigo 12.°
Liberdade de reunião e de associação
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1. Todas as pessoas têm direito à liberdade de reunião pacífica e à liberdade de associação a 
todos os níveis, nomeadamente nos domínios político, sindical e cívico, o que implica o direito de, 
com outrem, fundarem sindicatos e de neles se filiarem para a defesa dos seus interesses.

2. Os partidos políticos ao nível da União contribuem para a expressão da vontade política dos 
cidadãos da União.

Artigo 13.°
Liberdade das artes e das ciências

As artes e a investigação científica são livres. É respeitada a liberdade académica.

Artigo 14.°
Direito à educação

1. Todas as pessoas têm direito à educação, bem como ao acesso à formação profissional e 
contínua.
2. Este direito inclui a possibilidade de frequentar gratuitamente o ensino obrigatório.

3. São respeitados, segundo as legislações nacionais que regem o respectivo exercício, a 
liberdade de criação de estabelecimentos de ensino, no respeito pelos princípios democráticos, e o 
direito dos pais de assegurarem a educação e o ensino dos filhos de acordo com as suas convicções 
religiosas, filosóficas e pedagógicas.

Artigo 15.°
Liberdade profissional e direito de trabalhar

1. Todas as pessoas têm o direito de trabalhar e de exercer uma profissão livremente escolhida 
ou aceite.

2. Todos os cidadãos da União têm a liberdade de procurar emprego, de trabalhar, de se 
estabelecer ou de prestar serviços em qualquer Estado-Membro.

3. Os nacionais de países terceiros que sejam autorizados a trabalhar no território dos Estados-
-Membros têm direito a condições de trabalho equivalentes àquelas de que beneficiam os cidadãos 
da União.

Artigo 16.°
Liberdade de empresa

É reconhecida a liberdade de empresa, de acordo com o direito da União e as legislações e práticas 
nacionais.

Artigo 17.°
Direito de propriedade

1. Todas as pessoas têm o direito de fruir da propriedade dos seus bens legalmente adquiridos, 
de os utilizar, de dispor deles e de os transmitir em vida ou por morte. Ninguém pode ser privado da 
sua propriedade, excepto por razões de utilidade pública, nos casos e condições previstos por lei e 
mediante justa indemnização pela respectiva perda, em tempo útil. A utilização dos bens pode ser 
regulamentada por lei na medida do necessário ao interesse geral.
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2. É protegida a propriedade intelectual.

Artigo 18.°
Direito de asilo

É garantido o direito de asilo, no quadro da Convenção de Genebra de 28 de Julho de 1951 e do 
Protocolo de 31 de Janeiro de 1967, relativos ao Estatuto dos Refugiados, e nos termos do Tratado 
da União Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (a seguir designados 
"Tratados").

Artigo 19.°
Protecção em caso de afastamento, expulsão ou extradição

1. São proibidas as expulsões colectivas.

2. Ninguém pode ser afastado, expulso ou extraditado para um Estado onde corra sério risco de 
ser sujeito a pena de morte, a tortura ou a outros tratos ou penas desumanos ou degradantes.

TÍTULO III
IGUALDADE

Artigo 20.°
Igualdade perante a lei

Todas as pessoas são iguais perante a lei.

Artigo 21.°
Não discriminação

1. É proibida a discriminação em razão, designadamente, do sexo, raça, cor ou origem étnica 
ou social, características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou outras, 
pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual.

2. No âmbito de aplicação dos Tratados e sem prejuízo das suas disposições específicas, é 
proibida toda a discriminação em razão da nacionalidade.

Artigo 22.°
Diversidade cultural, religiosa e linguística

A União respeita a diversidade cultural, religiosa e linguística.

Artigo 23.°
Igualdade entre homens e mulheres

Deve ser garantida a igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios, incluindo em 
matéria de emprego, trabalho e remuneração.

O princípio da igualdade não obsta a que se mantenham ou adoptem medidas que prevejam regalias 
específicas a favor do sexo sub-representado.
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Artigo 24.°
Direitos das crianças

1. As crianças têm direito à protecção e aos cuidados necessários ao seu bem-estar. Podem 
exprimir livremente a sua opinião, que será tomada em consideração nos assuntos que lhes digam 
respeito, em função da sua idade e maturidade.

2. Todos os actos relativos às crianças, quer praticados por entidades públicas, quer por 
instituições privadas, terão primacialmente em conta o interesse superior da criança.

3. Todas as crianças têm o direito de manter regularmente relações pessoais e contactos 
directos com ambos os progenitores, excepto se isso for contrário aos seus interesses.

Artigo 25.°
Direitos das pessoas idosas

A União reconhece e respeita o direito das pessoas idosas a uma existência condigna e independente 
e à sua participação na vida social e cultural.

Artigo 26.°
Integração das pessoas com deficiência

A União reconhece e respeita o direito das pessoas com deficiência a beneficiarem de medidas 
destinadas a assegurar a sua autonomia, a sua integração social e profissional e a sua participação na 
vida da comunidade.

TÍTULO IV
SOLIDARIEDADE

Artigo 27.°
Direito à informação e à consulta dos trabalhadores na empresa

Deve ser garantida aos níveis apropriados, aos trabalhadores ou aos seus representantes, a 
informação e consulta, em tempo útil, nos casos e nas condições previstos pelo direito da União e 
pelas legislações e práticas nacionais.

Artigo 28.°
Direito de negociação e de acção colectiva

Os trabalhadores e as entidades patronais, ou as respectivas organizações, têm, de acordo com o 
direito da União e as legislações e práticas nacionais, o direito de negociar e de celebrar convenções 
colectivas aos níveis apropriados, bem como de recorrer, em caso de conflito de interesses, a acções 
colectivas para a defesa dos seus interesses, incluindo a greve.

Artigo 29.°
Direito de acesso aos serviços de emprego

Todas as pessoas têm direito de acesso gratuito a um serviço de emprego.
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Artigo 30.°
Protecção em caso de despedimento sem justa causa

Todos os trabalhadores têm direito a protecção contra os despedimentos sem justa causa, de acordo 
com o direito da União e com as legislações e práticas nacionais.

Artigo 31.°
Condições de trabalho justas e equitativas

1. Todos os trabalhadores têm direito a condições de trabalho saudáveis, seguras e dignas.

2. Todos os trabalhadores têm direito a uma limitação da duração máxima do trabalho e a 
períodos de descanso diário e semanal, bem como a um período anual de férias pagas.

Artigo 32.°
Proibição do trabalho infantil e protecção dos jovens no trabalho

É proibido o trabalho infantil. A idade mínima de admissão ao trabalho não pode ser inferior à idade 
em que cessa a escolaridade obrigatória, sem prejuízo de disposições mais favoráveis aos jovens e 
salvo derrogações bem delimitadas.

Os jovens admitidos ao trabalho devem beneficiar de condições de trabalho adaptadas à sua idade e 
de protecção contra a exploração económica e contra todas as actividades susceptíveis de prejudicar 
a sua segurança, saúde ou desenvolvimento físico, mental, moral ou social, ou ainda de pôr em 
causa a sua educação.

Artigo 33.°
Vida familiar e vida profissional

1. É assegurada a protecção da família nos planos jurídico, económico e social.

2. A fim de poderem conciliar a vida familiar e a vida profissional, todas as pessoas têm direito 
a protecção contra o despedimento por motivos ligados à maternidade, bem como a uma licença por 
maternidade paga e a uma licença parental pelo nascimento ou adopção de um filho.

Artigo 34.°
Segurança social e assistência social

1. A União reconhece e respeita o direito de acesso às prestações de segurança social e aos 
serviços sociais que concedem protecção em casos como a maternidade, doença, acidentes de 
trabalho, dependência ou velhice, bem como em caso de perda de emprego, de acordo com o direito 
da União e com as legislações e práticas nacionais.

2. Todas as pessoas que residam e se desloquem legalmente no interior da União têm direito às 
prestações de segurança social e às regalias sociais nos termos do direito da União e das legislações 
e práticas nacionais.

3. A fim de lutar contra a exclusão social e a pobreza, a União reconhece e respeita o direito a 
uma assistência social e a uma ajuda à habitação destinadas a assegurar uma existência condigna a 
todos aqueles que não disponham de recursos suficientes, de acordo com o direito da União e com 
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as legislações e práticas nacionais.

Artigo 35.°
Protecção da saúde

Todas as pessoas têm o direito de aceder à prevenção em matéria de saúde e de beneficiar de 
cuidados médicos, de acordo com as legislações e práticas nacionais. Na definição e execução de 
todas as políticas e acções da União é assegurado um elevado nível de protecção da saúde humana.

Artigo 36.°
Acesso a serviços de interesse económico geral

A União reconhece e respeita o acesso a serviços de interesse económico geral tal como previsto 
nas legislações e práticas nacionais, de acordo com os Tratados, a fim de promover a coesão social 
e territorial da União.
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Artigo 37.°
Protecção do ambiente

Todas as políticas da União devem integrar um elevado nível de protecção do ambiente e a melhoria 
da sua qualidade, e assegurá-los de acordo com o princípio do desenvolvimento sustentável.

Artigo 38.°
Defesa dos consumidores

As políticas da União devem assegurar um elevado nível de defesa dos consumidores.

TÍTULO V
CIDADANIA

Artigo 39.°
Direito de eleger e de ser eleito nas eleições para o Parlamento Europeu

1. Todos os cidadãos da União gozam do direito de eleger e de serem eleitos para o Parlamento 
Europeu no Estado-Membro de residência, nas mesmas condições que os nacionais desse Estado.

2. Os membros do Parlamento Europeu são eleitos por sufrágio universal directo, livre e 
secreto.

Artigo 40.°
Direito de eleger e de ser eleito nas eleições municipais

Todos os cidadãos da União gozam do direito de eleger e de serem eleitos nas eleições municipais 
do Estado-Membro de residência, nas mesmas condições que os nacionais desse Estado.

Artigo 41.°
Direito a uma boa administração

1. Todas as pessoas têm direito a que os seus assuntos sejam tratados pelas instituições, órgãos 
e organismos da União de forma imparcial, equitativa e num prazo razoável.

2. Este direito compreende, nomeadamente:

a) O direito de qualquer pessoa a ser ouvida antes de a seu respeito ser tomada qualquer 
medida individual que a afecte desfavoravelmente;

b) O direito de qualquer pessoa a ter acesso aos processos que se lhe refiram, no respeito pelos 
legítimos interesses da confidencialidade e do segredo profissional e comercial;

c) A obrigação, por parte da administração, de fundamentar as suas decisões.

3. Todas as pessoas têm direito à reparação, por parte da União, dos danos causados pelas suas 
instituições ou pelos seus agentes no exercício das respectivas funções, de acordo com os princípios 
gerais comuns às legislações dos Estados-Membros.

4. Todas as pessoas têm a possibilidade de se dirigir às instituições da União numa das línguas 
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dos Tratados, devendo obter uma resposta na mesma língua.

Artigo 42.°
Direito de acesso aos documentos

Qualquer cidadão da União, bem como qualquer pessoa singular ou colectiva com residência ou 
sede social num Estado-Membro, tem direito de acesso aos documentos das instituições, órgãos e 
organismos da União, seja qual for o suporte desses documentos.

Artigo 43.°
Provedor de Justiça Europeu

Qualquer cidadão da União, bem como qualquer pessoa singular ou colectiva com residência ou 
sede social num Estado-Membro, tem o direito de apresentar petições ao Provedor de Justiça 
Europeu, respeitantes a casos de má administração na actuação das instituições, órgãos ou 
organismos da União, com excepção do Tribunal de Justiça da União Europeia no exercício das 
respectivas funções jurisdicionais.

Artigo 44.°
Direito de petição

Qualquer cidadão da União, bem como qualquer pessoa singular ou colectiva com residência ou 
sede social num Estado-Membro, goza do direito de petição ao Parlamento Europeu.

Artigo 45.°
Liberdade de circulação e de permanência

1. Qualquer cidadão da União goza do direito de circular e permanecer livremente no território 
dos Estados-Membros.

2. Pode ser concedida liberdade de circulação e de permanência, de acordo com os Tratados, 
aos nacionais de países terceiros que residam legalmente no território de um Estado-Membro.

Artigo 46.°
Protecção diplomática e consular

Todos os cidadãos da União beneficiam, no território de países terceiros em que o Estado-Membro 
de que são nacionais não se encontre representado, de protecção por parte das autoridades 
diplomáticas e consulares de qualquer Estado-Membro, nas mesmas condições que os nacionais 
desse Estado.

TÍTULO VI
JUSTIÇA

Artigo 47.°
Direito à acção e a um tribunal imparcial

Toda a pessoa cujos direitos e liberdades garantidos pelo direito da União tenham sido violados tem 
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direito a uma acção perante um tribunal nos termos previstos no presente artigo.

Toda a pessoa tem direito a que a sua causa seja julgada de forma equitativa, publicamente e num 
prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial, previamente estabelecido por lei. Toda a 
pessoa tem a possibilidade de se fazer aconselhar, defender e representar em juízo.

É concedida assistência judiciária a quem não disponha de recursos suficientes, na medida em que 
essa assistência seja necessária para garantir a efectividade do acesso à justiça.

Artigo 48.°
Presunção de inocência e direitos de defesa

1. Todo o arguido se presume inocente enquanto não tiver sido legalmente provada a sua 
culpa.

2. É garantido a todo o arguido o respeito dos direitos de defesa.

Artigo 49.°
Princípios da legalidade e da proporcionalidade dos delitos e das penas

1. Ninguém pode ser condenado por uma acção ou por uma omissão que, no momento da sua 
prática, não constituía infracção perante o direito nacional ou o direito internacional. Igualmente 
não pode ser imposta uma pena mais grave do que a aplicável no momento em que a infracção foi 
cometida. Se, posteriormente à infracção, a lei previr uma pena mais leve, deve ser essa a pena 
aplicada.

2. O presente artigo não prejudica a sentença ou a pena a que uma pessoa tenha sido condenada 
por uma acção ou por uma omissão que, no momento da sua prática, constituía crime segundo os 
princípios gerais reconhecidos por todas as nações.

3. As penas não devem ser desproporcionadas em relação à infracção.

Artigo 50.°
Direito a não ser julgado ou punido penalmente mais do que uma vez pelo mesmo delito

Ninguém pode ser julgado ou punido penalmente por um delito do qual já tenha sido absolvido ou 
pelo qual já tenha sido condenado na União por sentença transitada em julgado, nos termos da lei.
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TÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS QUE REGEM A INTERPRETAÇÃO E A APLICAÇÃO DA CARTA

Artigo 51.°
Âmbito de aplicação

1. As disposições da presente Carta têm por destinatários as instituições, órgãos e organismos 
da União, na observância do princípio da subsidiariedade, bem como os Estados-Membros, apenas 
quando apliquem o direito da União. Assim sendo, devem respeitar os direitos, observar os 
princípios e promover a sua aplicação, de acordo com as respectivas competências e observando os 
limites das competências conferidas à União pelos Tratados.

2. A presente Carta não torna o âmbito de aplicação do direito da União extensivo a 
competências que não sejam as da União, não cria quaisquer novas atribuições ou competências 
para a União, nem modifica as atribuições e competências definidas pelos Tratados.

Artigo 52.°
Âmbito e interpretação dos direitos e dos princípios

1. Qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades reconhecidos pela presente Carta 
deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial desses direitos e liberdades. Na 
observância do princípio da proporcionalidade, essas restrições só podem ser introduzidas se forem 
necessárias e corresponderem efectivamente a objectivos de interesse geral reconhecidos pela 
União, ou à necessidade de protecção dos direitos e liberdades de terceiros.

2. Os direitos reconhecidos pela presente Carta que se regem por disposições constantes dos 
Tratados são exercidos de acordo com as condições e limites por eles definidos.

3. Na medida em que a presente Carta contenha direitos correspondentes aos direitos 
garantidos pela Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais, o sentido e o âmbito desses direitos são iguais aos conferidos por essa Convenção. 
Esta disposição não obsta a que o direito da União confira uma protecção mais ampla.

4. Na medida em que a presente Carta reconheça direitos fundamentais decorrentes das 
tradições constitucionais comuns aos Estados-Membros, tais direitos devem ser interpretados de 
harmonia com essas tradições.

5. As disposições da presente Carta que contenham princípios podem ser aplicadas através de 
actos legislativos e executivos tomados pelas instituições, órgãos e organismos da União e por actos 
dos Estados-Membros quando estes apliquem o direito da União, no exercício das respectivas 
competências. Só serão invocadas perante o juiz tendo em vista a interpretação desses actos e a 
fiscalização da sua legalidade.

6. As legislações e práticas nacionais devem ser plenamente tidas em conta tal como precisado 
na presente Carta.

7. Os órgãos jurisdicionais da União e dos Estados-Membros têm em devida conta as 
anotações destinadas a orientar a interpretação da presente Carta.

Artigo 53.°
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Nível de protecção

Nenhuma disposição da presente Carta deve ser interpretada no sentido de restringir ou lesar os 
direitos do Homem e as liberdades fundamentais reconhecidos, nos respectivos âmbitos de 
aplicação, pelo direito da União, o direito internacional e as Convenções internacionais em que são 
Partes a União ou todos os Estados-Membros, nomeadamente a Convenção Europeia para a 
Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, bem como pelas Constituições 
dos Estados-Membros.

Artigo 54.°
Proibição do abuso de direito

Nenhuma disposição da presente Carta deve ser interpretada no sentido de implicar qualquer direito 
de exercer actividades ou praticar actos que visem a destruição dos direitos ou liberdades por ela 
reconhecidos ou restrições desses direitos e liberdades maiores do que as previstas na presente Carta.

O texto que precede retoma, adaptando-a, a Carta proclamada em 7 de Dezembro de 2000 e 
substitui-a a partir da data de entrada em vigor do Tratado de Lisboa.

Pelo Parlamento Europeu    

Pelo Conselho da União Europeia    

Pela Comissão Europeia
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Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de Julho de 2007, sobre a convocação da 
Conferência Intergovernamental (CIG): parecer do Parlamento Europeu (artigo 48º TUE) 
(2007/0808(CNS)) - Relatório Jo Leinen

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 48º do Tratado da União Europeia, nos termos do qual foi 
consultado pelo Conselho (C6-0206/2007),

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade 
Europeia,

– Tendo em conta o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, assinado em 
Roma, em 29 de Outubro de 2004 (adiante designado "Tratado Constitucional"),

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, assinada e proclamada 
em Nice, em 7 de Dezembro de 2000,

– Tendo em conta a Declaração de Laeken, de 15 de Dezembro de 2001, sobre o futuro da 
União Europeia,

– Tendo em conta a Declaração de Berlim, de 25 de Março de 2007, por ocasião do 50º 
aniversário da assinatura dos Tratados de Roma,

– Tendo em conta as suas Resoluções de 12 de Janeiro de 2005, sobre o Tratado que estabelece 
uma Constituição para a Europa1, e de 7 de Junho de 2007, sobre o roteiro para o processo 
constitucional da União2,

– Tendo em conta a Resolução do Comité Económico e Social Europeu, de 30 de Maio de 
2007, sobre o roteiro para o processo constitucional, e o parecer do Comité das Regiões  de 6 
de Junho de 2007 sobre o relançamento do processo de reforma da União Europeia tendo em 
vista o Conselho Europeu de 21 e 22 de Junho de 2007,

– Tendo em conta a reunião parlamentar conjunta sobre o futuro da Europa que se realizou em 
11 e 12 de Junho de 2007, em Bruxelas,

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência do Conselho Europeu realizado em Bruxelas, 
em 21 e 22 de Junho de 2007, que estabelecem o mandato para a CIG,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0279/2007),

                                               
1 JO C 247 E de 6.10.2005, p. 88.
2 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0234.
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Considerando o seguinte:

A. Dois anos de reflexão sobre o futuro da Europa confirmaram a necessidade de salvaguardar e 
melhorar o conteúdo das inovações do Tratado Constitucional, em termos de democracia, 
eficácia e transparência, a fim de garantir o bom funcionamento da União Europeia e de 
reforçar os direitos dos seus cidadãos e o seu papel no mundo,

B. Este ponto de vista é amplamente partilhado pelos parlamentos nacionais dos Estados-
Membros e pelo Parlamento Europeu, cujos representantes lançaram a base para essas 
inovações na Convenção encarregada de dirigir a Carta dos Direitos Fundamentais e na 
Convenção Europeia,

C. O Conselho Europeu de Junho de 2007 aprovou a convocação de uma CIG, dotando-a de um 
mandato para transformar a maioria das inovações contidas no Tratado Constitucional em 
alterações aos tratados em vigor,

D. Esse mandato é extremamente preciso, autorizando igualmente a CIG a acordar rapidamente a 
alteração de algumas inovações contidas no Tratado Constitucional, sem pôr em perigo a sua 
substância,

E. O mandato renuncia, porém, à ambição de criar um Tratado Constitucional único para 
substituir os tratados existentes, abandona uma terminologia que daria aos cidadãos uma 
compreensão clara da natureza dos actos da União, não mantém um conjunto de símbolos que 
permitiriam aos cidadãos identificarem-se mais facilmente com a União Europeia, e prevê 
várias cláusulas de exclusão em determinados domínios nos quais foram suscitadas 
dificuldades por diversos Estados-Membros,

F. O mandato não tem suficientemente em conta os novos desafios enfrentados pela União desde 
a assinatura do Tratado Constitucional,

G. O Parlamento Europeu, como única instituição da União directamente eleita pelos cidadãos, 
tem o dever de exprimir o interesse comum da União Europeia, a fim de reforçar a construção 
europeia e o método comunitário, que têm constituído uma fonte de paz, de estabilidade e de 
prosperidade desde há mais de 50 anos,

1. Congratula-se com os esforços desenvolvidos pela Presidência alemã do Conselho para 
conseguir um acordo unânime no Conselho Europeu de 21 e 22 de Junho de 2007;

2. Toma nota do mandato conferido à CIG pelo Conselho Europeu; acolhe favoravelmente a sua 
extrema precisão e o calendário rígido para a conclusão da CIG, e convida os Estados-
Membros a não renunciarem aos compromissos que assumiram no Conselho Europeu; 
manifesta um parecer favorável sobre a convocação da CIG;

3. Lamenta, porém, que esse mandato implique a perda de alguns elementos importantes 
acordados durante a CIG de 2004 - como o conceito de um tratado constitucional, os símbolos 
da União, uma denominação compreensível dos actos jurídicos da União, uma afirmação clara 
da primazia do direito da União e a definição da União enquanto união de cidadãos e de 
Estados - e um importante atraso na introdução de outros elementos;

4. Manifesta a sua preocupação pelo facto de o mandato prever um número crescente de 
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derrogações, concedidas a determinados Estados-Membros, relativamente à aplicação de 
disposições importantes dos tratados previstos, o que poderá conduzir a um enfraquecimento 
da coesão da União;

5. Lamenta que o mandato permita várias alterações redaccionais do Tratado Constitucional, que 
dão uma impressão de desconfiança em relação à União e às suas instituições e enviam, desse 
modo, um sinal errado à opinião pública;

6. Lamenta o decréscimo da boa vontade europeia e da coragem política dos representantes dos 
Estados-Membros, e manifesta-se preocupado com o desenvolvimento de atitudes opostas às 
ideias europeias de solidariedade e de integração;

7. Salienta que o mandato permite alterar a denominação dos actos jurídicos, mas não prevê 
qualquer mudança substancial da sua estrutura e hierarquia; manifesta a sua intenção de 
examinar atentamente o modo como essas alterações serão introduzidas nas disposições 
pertinentes, a fim de garantir a responsabilização política e de salvaguardar os seus poderes 
legislativos, em especial no que diz respeito ao controlo dos actos delegados;

8. Congratula-se, porém, com o facto de o mandato preservar em larga medida a substância do 
Tratado Constitucional, designadamente a personalidade jurídica única da União e a 
eliminação da estrutura "em pilares", o alargamento da votação por maioria qualificada no 
Conselho e da co-decisão entre o Parlamento e o Conselho, os elementos de democracia 
participativa, o estatuto juridicamente vinculativo da Carta dos Direitos Fundamentais, o 
reforço da coerência da acção externa da União e o conjunto equilibrado de medidas relativas 
às instituições;

9. Observa que todos os resultados positivos, em termos do reforço dos processos democráticos 
e dos direitos dos cidadãos, do alargamento de competências e da definição dos valores e 
objectivos da UE, decorrem exclusivamente do trabalho realizado pela Convenção Europeia;

10. Acolhe favoravelmente o facto de a união económica e monetária vir a ser reconhecida como 
um objectivo da UE no Tratado da União Europeia;

11. Congratula-se com o facto de o mandato prever a introdução de alguns novos elementos nos 
tratados, como a referência explícita às alterações climáticas e à solidariedade no domínio da 
energia;

12. Recorda que a UE se declarou, perante os seus próprios cidadãos e perante o mundo inteiro,
como uma comunidade de valores, que o núcleo central dessa comunidade de valores é 
constituído pelos direitos e liberdades fundamentais, os quais encontraram uma ampla 
expressão na Carta dos Direitos Fundamentais e foram reiteradamente reconhecidos pelas 
instituições da UE e por todos os Estados-Membros; considera, por tal motivo, um retrocesso 
substancial e um grave prejuízo para o sentido mais profundo da identidade da UE o facto de 
um ou vários Estados-Membros reclamarem para si uma cláusula de derrogação à Carta dos 
Direitos Fundamentais; insta, por conseguinte, os Estados-Membros a desenvolverem uma 
vez mais todos os esforços para superar esta divisão interna e a chegarem finalmente a um 
consenso sobre a total validade da Carta;

13. Convida a CIG a concluir os seus trabalhos antes do final de 2007, a fim de permitir a entrada 
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em vigor do novo tratado em tempo útil, antes das eleições europeias de 2009;

14. Acolhe favoravelmente o reforço das formas da sua participação na CIG a todos os níveis, 
acordado pelo Conselho Europeu de Junho de 2007;

15. Reserva-se o direito de fazer propostas concretas à CIG sobre temas específicos no âmbito do 
mandato;

16. Assinala que responderá em devido tempo ao convite que lhe foi dirigido pelo Conselho 
Europeu para abordar o problema da sua própria composição;

17. Manifesta a sua intenção de examinar cuidadosamente os resultados da CIG, a fim de avaliar 
se as reformas acordadas durante as negociações correspondem de modo satisfatório à sua 
interpretação do mandato;

18. Convida os Estados-Membros e os seus próprios representantes a garantirem a total 
transparência dos trabalhos da CIG, designadamente publicando todos os documentos que 
forem apresentados para debate;

19. Reafirma a sua intenção de manter uma relação muito estreita com os parlamentos nacionais e 
com a sociedade civil durante o processo de revisão dos tratados;

20. Convida a CIG a garantir, por razões de transparência, que os resultados dos seus trabalhos 
sejam igualmente publicados sob a forma de um projecto de versão consolidada dos tratados;

21. Anuncia a sua firme determinação de apresentar, após as eleições de 2009, novas propostas 
para um acordo constitucional para a União, em conformidade com a cláusula de revisão do 
Tratado1, dado que a União Europeia é um projecto comum em permanente renovação;

22. Exorta as instituições da UE a apresentarem propostas concretas para envolver de novo os 
cidadãos da União no diálogo durante a continuação do processo constitucional;

23. Convida a sua comissão competente a considerar a possibilidade de alterar o seu Regimento 
para dar carácter oficial, nas suas actividades e nos seus locais de trabalho, à bandeira e ao 
hino da União Europeia escolhidos no Tratado Constitucional; 

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução, que constitui o parecer do 
Parlamento sobre a convocação da Conferência Intergovernamental, ao Conselho, à 
Comissão, aos chefes de Estado e de governo e aos parlamentos dos Estados-Membros, e ao 
Banco Central Europeu.

                                               

1 V. artigo IV-443º do Tratado Constitucional.



DV\779820PT.doc 71/393 PE423.766

PT



Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de Fevereiro de 2008, sobre o Tratado de Lisboa  
(2007/2286(INI)) - Relatório Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado de Lisboa que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado que 
institui a Comunidade Europeia, assinado em 13 de Dezembro de 2007,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade 
Europeia, com as alterações introduzidas pelo Acto Único Europeu e pelos Tratados de 
Maastricht, Amesterdão e Nice,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 12 de Dezembro de 
20071,

– Tendo em conta a Declaração de Laeken, de 15 de Dezembro de 2001, sobre o Futuro da 
União,

– Tendo em conta o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, assinado em Roma 
em 29 de Outubro de 2004,

– Tendo em conta as suas Resoluções de 7 de Junho de 2007 sobre o roteiro para o processo 
constitucional da União Europeia2 e de 11 de Julho de 2007 sobre a convocação da 
Conferência Intergovernamental3,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e os pareceres da 

Comissão do Desenvolvimento Regional, da Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão 
do Desenvolvimento, da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão dos Orçamentos, 
da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0013/2008),

Considerando o seguinte:
A. Nos últimos 50 anos, o desenvolvimento da União Europeia foi fundamental para o 

estabelecimento de um espaço de paz e estabilidade num continente anteriormente devastado 
pela guerra, para a consolidação da democracia, da liberdade e dos direitos dos cidadãos, para 
o reforço da prosperidade, da solidariedade e do bem-estar, através da criação do maior 
mercado único do mundo com regras comuns aplicáveis às normas sociais, ambientais e de 
protecção do consumidor com concorrência leal e uma união económica e monetária, para 
permitir uma cooperação entre Estados-Membros com vista à resolução conjunta de questões 
que transcendem as fronteiras nacionais e para dotar a Europa de uma voz mais forte nos 
assuntos internacionais.

B. Existe, reconhecidamente, a necessidade de reformar e reforçar as estruturas da União, a fim 
de consolidar estas conquistas e melhorar a eficácia do funcionamento de uma União de vinte 

                                               
1 JO C 303 de 14.12.2007, p. 1.
2 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0234.
3 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0328.
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e sete Estados-Membros, e potencialmente mais, de modo a poder dar resposta a novos 
desafios comuns e a garantir uma responsabilização democrática acrescida.

C. Esta necessidade esteve na origem de sucessivas reformas que, desde o Tratado de Maastricht 
– que marcou uma viragem na integração europeia, com a criação de uma união económica e 
monetária e a passagem de uma comunidade essencialmente económica para uma união 
política –, procuraram estabelecer a estrutura institucional da União e conduziram à 
Declaração de Laeken, o que abriu igualmente caminho a um processo de reformas diferente, 
baseado no método da Convenção e já não exclusivamente nas conferências 
intergovernamentais.

D. O Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa foi redigido por uma Convenção, 
composta por dois representantes de cada parlamento nacional, dezasseis deputados ao 
Parlamento Europeu, dois representantes da Comissão e um representante de cada governo 
nacional, os quais prepararam um projecto em deliberação pública, produzindo um consenso 
que, no essencial, não foi alterado pela Conferência Intergovernamental de 2004, enquanto 
que o subsequente Tratado de Lisboa, que suprimiu alguns dos elementos da Constituição, 
resultou de métodos de trabalho intergovernamentais mais tradicionais, se bem que com a 
plena participação de três representantes do Parlamento Europeu.

E. O anterior esforço de reforma da União através da substituição dos Tratados por uma 
Constituição foi aprovado por uma vasta maioria dos representantes eleitos dos cidadãos 
europeus no Parlamento Europeu1 e ratificado por 2/3 dos Estados-Membros, embora 
rejeitado por dois (França e Países Baixos), e, após um período de reflexão que deixou clara a 
impossibilidade de obter a necessária aprovação por parte da totalidade dos Estados-
Membros, esta abordagem foi abandonada a favor da alteração dos Tratados anteriormente 
existentes.

F. Esta mudança metodológica e processual, embora mantendo, sob uma nova forma, muitos dos 
ajustamentos práticos à estrutura institucional da União, implicou uma menor ambição e o 
abandono de vários elementos da Constituição, a prorrogação da entrada em vigor de alguns 
dos seus novos mecanismos e a incorporação nos Tratados de medidas particulares específicas 
a vários Estados-Membros.

G. No entanto, o facto de todos os governos nacionais da União terem concordado com o Tratado 
demonstra que os governos eleitos dos Estados-Membros consideram, todos, que este 
compromisso constitui a base sobre a qual desejam edificar a sua futura colaboração, 
requerendo, de cada um deles, o máximo empenhamento político, a fim de garantir a 
ratificação antes de 1 de Janeiro de 2009.

H. É necessário que o Tratado de Lisboa seja ratificado por todos os Estados-Membros até finais 
de 2008, a fim de permitir que os cidadãos votem nas eleições de 2009 com pleno 
conhecimento do novo quadro institucional da União,

Uma medida positiva para o futuro da União 

                                               

1 Por 500 votos a favor, 137 contra e 40 abstenções (Resolução de 12 de Janeiro de 2005 sobre o 
Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa – JO C 247 E de 6.10.2005, p. 88).
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1. Conclui que, no seu todo, o Tratado de Lisboa representa uma melhoria substancial dos 
actuais Tratados, que trará mais responsabilidade democrática para a União e melhorará o seu 
processo decisório (através do reforço dos papéis do Parlamento Europeu e dos parlamentos 
nacionais), reforçará os direitos dos cidadãos europeus face à União e melhorará a eficácia do 
funcionamento das Instituições da União;

Mais responsabilidade democrática 
2. Congratula-se com o reforço da responsabilidade democrática e dos poderes decisórios, o que 

permitirá aos cidadãos o exercício de um maior controlo da acção da União, devido, 
nomeadamente, às seguintes melhorias:

a) A aprovação de toda a legislação da União Europeia será sujeita a um nível de controlo 
parlamentar que não existe em nenhuma outra estrutura supranacional ou internacional:

– toda a legislação da União Europeia será sujeita, com algumas excepções, à dupla 
aprovação, em termos de igualdade, do Conselho (composto por ministros 
nacionais que respondem perante os respectivos parlamentos) e do Parlamento 
Europeu (composto por deputados ao Parlamento Europeu directamente eleitos);

– o controlo prévio por parte dos parlamentos nacionais de toda a legislação da 
União será reforçado, visto que aqueles receberão todas as propostas legislativas 
europeias a tempo de as poderem debater com os seus ministros antes de o 
Conselho adoptar uma posição, assistindo também aos parlamentos o direito de 
requerer a reapreciação de uma proposta caso considerem que a mesma não 
respeita o princípio da subsidiariedade;

b) O Presidente da Comissão será eleito pelo Parlamento Europeu, sob proposta do 
Conselho Europeu, tendo em conta os resultados das eleições para o Parlamento 
Europeu;

c) O Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança 
será nomeado pelo Conselho Europeu e pelo Presidente da Comissão e, como membro 
da Comissão, deverá submeter-se ao mesmo processo de investidura no Parlamento a 
que está sujeito qualquer outro Comissário. No acto de investidura e no exercício das 
suas funções, o Alto Representante, enquanto Vice-Presidente da Comissão, subordinar-
se-á às mesmas regras que qualquer outro Comissário;

d) É instituído um novo processo orçamental mais simples e democrático, com uma única 
leitura: a distinção entre despesas obrigatórias e despesas não obrigatórias é abolida, 
sendo desse modo inteiramente assegurada a plena paridade entre o Parlamento e o 
Conselho na aprovação de todo o orçamento anual, passando o Parlamento a dispor 
também do direito de aprovação do Quadro Financeiro Plurianual, juridicamente 
vinculativo;

e) O controlo democrático relativamente aos poderes legislativos delegados na Comissão 
será reforçado através de um novo sistema de controlo, nos termos do qual o Parlamento 
Europeu ou o Conselho poderão avocar decisões da Comissão ou revogar a delegação 
dos referidos poderes;

f) O consentimento do Parlamento Europeu será necessário para efeitos de aprovação de 
uma vasta panóplia de acordos internacionais assinados pela União, incluindo os que se 
referem a domínios sujeitos ao processo legislativo ordinário na esfera interna da União;

g) O Conselho reunir-se-á em sessão pública quando deliberar ou proceder à votação de 
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projectos de actos legislativos, o que permitirá dar a conhecer aos cidadãos a actuação 
dos seus governos no Conselho;

h) As agências, nomeadamente o Europol e o Eurojust, serão sujeitas a um maior controlo 
parlamentar;

i) O Comité das Regiões adquirirá a possibilidade de recorrer ao Tribunal de Justiça da 
União Europeia, o mandato dos seus membros será aumentado para 5 anos e as suas 
relações com o Parlamento Europeu serão definidas de forma mais clara;

j) O procedimento de revisão dos Tratados passará a ser mais aberto e democrático, uma 
vez que o Parlamento Europeu adquirirá também o poder de apresentar propostas para 
esse efeito, sendo que o controlo de qualquer proposta de revisão terá de ser exercido 
por uma Convenção que incluirá representantes dos parlamentos nacionais e do 
Parlamento Europeu, a menos que o Parlamento o considere desnecessário, e que são 
introduzidos novos processos de revisão simplificados para alterar, por decisão 
unânime, determinadas disposições do Tratado, com a aprovação dos parlamentos 
nacionais;

Afirmação dos valores, reforço dos direitos dos cidadãos, melhoria da clareza
3. Congratula-se com o facto de os direitos dos cidadãos serem reforçados em resultado das 

seguintes melhorias:
a) A Carta dos Direitos Fundamentais da UE, que consagra uma lista completa e 

actualizada dos direitos civis, políticos, económicos e sociais, tornar-se-á juridicamente 
vinculativa; propiciará segurança jurídica aos cidadãos da União, garantindo que todas 
as disposições da legislação da UE e todas as medidas tomadas pelas Instituições da UE 
ou assentes em legislação da UE sejam consentâneas com aquelas normas, respeitando, 
simultaneamente, o princípio da subsidiariedade;

b) A União deverá requerer a adesão à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 
ficando, assim, sujeita à mesma apreciação externa da obrigação de respeitar os direitos 
dos cidadãos que os seus Estados-Membros;

c) Novas disposições facilitarão a participação dos cidadãos e das associações 
representativas da sociedade civil nas deliberações da União, tendo em conta o seu 
importante contributo para a preparação do Tratado; será encorajado o diálogo com os 
parceiros sociais e o diálogo com igrejas, comunidades religiosas e organizações não 
confessionais;

d) A introdução de uma iniciativa de cidadãos da UE permitirá a estes apresentarem 
propostas sobre questões relativamente às quais considerem «necessário um diploma 
legal da União para aplicar os Tratados»;

e) Reforço da protecção judicial dos cidadãos, uma vez que a jurisdição do Tribunal de 
Justiça será extensível às matérias que se inscrevem nos domínios da liberdade, 
segurança e justiça, bem como a actos do Conselho Europeu, do Banco Central Europeu 
e dos órgãos da União, prevendo-se paralelamente maiores possibilidades de acesso aos 
processos do Tribunal por parte de pessoas singulares e colectivas;

4. Congratula-se com o facto de o Tratado estabelecer, de forma mais clara e visível, os valores, 
comuns a todos os Estados-Membros, em que se funda a União, bem como os objectivos da 
União e os princípios aplicáveis à sua acção e às suas relações com os Estados-Membros:



DV\779820PT.doc 75/393 PE423.766

PT

a) Estabelece-se uma clara delimitação das competências da União face aos 
Estados-Membros, ao abrigo do princípio de que todas as competências não conferidas 
pelos Tratados à União continuarão a ser atributo dos Estados-Membros;

b) Dá-se maior ênfase às políticas que beneficiam visivelmente os cidadãos: novas 
disposições de aplicação geral relativas à promoção de um elevado nível de emprego, à 
garantia de adequada protecção social, ao combate à exclusão social, a níveis elevados 
de educação, formação e saúde, à eliminação de todos os tipos de discriminação e à 
promoção da igualdade entre mulheres e homens; novas disposições reforçam a 
promoção do desenvolvimento sustentável e a protecção do ambiente, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e o respeito dos serviços de interesse geral; a coesão 
económica e social e a coesão territorial são reafirmadas como objectivos da União;

c) A confusão entre «Comunidade Europeia» e «União Europeia» deixará de se verificar, 
uma vez que a União Europeia passará a ser uma única entidade e estrutura jurídica;

d) Uma cláusula de solidariedade entre os Estados-Membros permitirá aos cidadãos 
beneficiarem do apoio de todos os Estados-Membros da União em caso de atentado 
terrorista ou de catástrofe natural ou antropogénica;

e) É confirmada a especificidade da organização institucional da União, à qual os Estados-
Membros confiam algumas das suas competências que considerem mais bem exercidas 
por via de mecanismos comuns, propiciando em simultâneo, para evitar quaisquer 
dúvidas, garantias suficientes de que a União não se transformará num «super-Estado» 
omnipotente centralizado, tais como:

– a obrigação de respeitar as identidades nacionais dos Estados-Membros, 
intrínsecas às suas estruturas fundamentais, tanto políticas como constitucionais, 
incluindo os governos autónomos regionais e locais, bem como as funções 
essenciais do Estado, nomeadamente as que se destinam a garantir a integridade 
territorial, a manter a ordem pública e a salvaguardar a segurança nacional;

– o princípio das competências atribuídas (segundo o qual a União apenas detém as 
competências que lhe são cometidas pelos Estados-Membros), o princípio da 
subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade;

– a participação dos próprios Estados-Membros no processo decisório da União e na 
aprovação de quaisquer alterações ao mesmo;

– o reconhecimento do direito de qualquer Estado-Membro a abandonar a União, se 
assim o entender;

Maior eficácia
5. Regozija-se com o facto de o novo Tratado reforçar a capacidade das Instituições da União 

para exercerem as suas funções com maior eficácia, graças, nomeadamente, ao seguinte:

a) Aumento significativo do número de matérias sobre as quais os governos reunidos no 
Conselho deliberarão por maioria qualificada e não por unanimidade, o que permitirá à 
União de vinte e sete Estados-Membros funcionar em mais áreas sem ser bloqueada por 
vetos;

b) Um novo sistema de votação por dupla maioria facilitará a tomada de decisões no 
Conselho; 
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c) O Conselho Europeu tornar-se-á uma Instituição de pleno direito da União Europeia e a 
sua Presidência rotativa de seis meses será substituída por um Presidente eleito pelos 
seus membros por um período de dois anos e meio, permitindo, desta forma, uma maior 
coerência na preparação e na continuidade do seu trabalho;

d) O número de membros da Comissão será reduzido, a partir de 2014, para 2/3 do número 
de Estados-Membros, o que aumentará a capacidade de acção da Comissão e mostrará 
mais claramente que os comissários representam os interesses europeus e não os do seu 
país de origem, enquanto que um sistema de rotação continuará a garantir uma 
participação igualitária de todos os Estados-Membros;

e) A visibilidade e a capacidade da União como interveniente na esfera mundial serão 
significativamente reforçadas:

– o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa e o Comissário 
das Relações Externas - dois cargos que causam duplicação e suscitam confusão -
serão fundidos, dando lugar a um Vice-Presidente da Comissão/Alto 
Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, que 
presidirá ao Conselho dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e estará habilitado 
a pronunciar-se em nome da União sobre os assuntos em que esta tenha alcançado 
uma posição comum, assegurando desse modo uma maior coerência na acção 
externa da União;

– haverá um serviço para a acção externa único, composto por funcionários da 
Comissão e do Conselho e dos serviços diplomáticos nacionais, que apenas 
poderá ser instituído pelo Conselho com a aprovação da Comissão e após consulta 
do Parlamento; este serviço externo será dirigido pelo Vice Presidente da 
Comissão/Alto Representante, deverá estar adstrito à Comissão e permitirá 
conferir maior coerência à elaboração e aplicação da política externa da União;

– a capacidade da União para desenvolver estruturas comuns no domínio da política 
de segurança e defesa será reforçada, designadamente, através da inserção de uma 
cláusula de ajuda e assistência mútua em caso de agressão armada, reforçando, 
assim, o sentimento de segurança dos cidadãos e garantindo, ao mesmo tempo, a 
flexibilidade necessária para contemplar diferentes abordagens dos 
Estados-Membros nessas matérias;

f) A distinção entre instrumentos legislativos e instrumentos de execução será clarificada e 
uma nova definição de actos delegados permitirá simplificar e racionalizar a legislação 
da União;

g) A estrutura de pilares é abandonada, permitindo a unidade de acção nos diferentes 
domínios de actividade da União, com instrumentos e mecanismos simplificados, muito 
embora a natureza específica da política externa e de segurança implique procedimentos 
específicos nestes domínios;

h) A acção no domínio do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça incluirá objectivos 
mais ambiciosos e procedimentos mais eficazes, abandonando procedimentos e 
instrumentos intergovernamentais independentes, e será sujeita a revisão judicial, o que 
é promissor de progressos tangíveis em matéria de justiça, segurança e imigração;

i) Os objectivos e competências da União nos domínios das alterações climáticas, dos 
direitos das crianças, da Política Europeia de Vizinhança, da ajuda humanitária, da 
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energia (incluindo uma referência, no Tratado, à solidariedade entre os 
Estados-Membros neste domínio), do espaço, da investigação, do turismo, do desporto, 
da saúde pública e da protecção civil são definidos com maior clareza; a política 
comercial comum é reconhecida como competência exclusiva da União:

j) No que respeita a toda uma série de outros domínios, será possível a aplicação de 
métodos mais eficazes de tomada de decisões, logo que exista uma vontade política 
nesse sentido;

k) São maiores as possibilidades de recorrer a acordos flexíveis quando nem todos os 
Estados-Membros estejam dispostos ou habilitados a pôr em prática, em simultâneo, 
determinadas políticas;

Preocupações
6. Está ciente da decepção generalizada por, na sequência dos resultados dos referendos em 

França e nos Países Baixos, e a fim de assegurar um novo acordo entre os 27 
Estados-Membros, ter sido necessário:
– abandonar a abordagem constitucional e algumas das suas características, como, por 

exemplo, a noção de uma União assente na vontade dos seus cidadãos e 
Estados-Membros, um texto único e estruturado, uma terminologia mais clara para 
designar os instrumentos legislativos, a consagração da bandeira e do hino no Tratado e 
a utilização do título de «Ministro dos Negócios Estrangeiros» em vez da de «Alto 
Representante»;

– adiar a implementação de elementos importantes do novo Tratado, tais como a entrada 
em vigor do novo sistema de votação no Conselho (acompanhado de disposições 
especiais para o adiamento da votação conhecido como o «compromisso de Ioannina»), 
e introduzir mecanismos restritivos como os «travões de emergência» no processo 
legislativo ordinário em algumas áreas de competência;

– incorporar no Tratado medidas específicas relativas a determinados Estados-Membros, 
tais como o alargamento do regime de «opt-in» (inclusão) à cooperação em matéria 
policial e penal, no caso de dois Estados-Membros, o protocolo que limita o efeito da 
Carta no direito interno de dois Estados-Membros e o mandato parlamentar suplementar 
atribuído a um Estado-Membro em derrogação do princípio da proporcionalidade 
degressiva; 

– alterar a redacção de várias passagens do Tratado ou dos protocolos e declarações 
anexos ao mesmo, introduzindo um tom negativo que não se justifica e que dá uma 
impressão de desconfiança relativamente à União e às suas Instituições, enviando, dessa 
forma, um sinal errado ao público;

Conclusões
7. Aprova o Tratado e salienta a necessidade de todos os Estados-Membros da União o 

ratificarem a tempo da respectiva entrada em vigor em 1 de Janeiro de 2009;
8. Considera que o Tratado de Lisboa proporcionará um quadro estável, que permitirá o 

desenvolvimento futuro da União;
9. Está ciente de que um tratado reformador é inevitavelmente menos claro e legível do que um 

tratado codificado; solicita, por conseguinte, a imediata publicação dos Tratados 
consolidados, com a redacção que lhes foi dada pelo Tratado de Lisboa, o que facultará aos 
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cidadãos um mais claro texto de base da União;

10. Reitera o seu pedido de que sejam envidados todos os esforços, quer pelas Instituições da UE, 
quer pelas autoridades nacionais, de acordo com o princípio de uma cooperação franca, para 
informar os cidadãos europeus mais clara e objectivamente sobre o conteúdo do Tratado;

11. Encarrega a sua comissão competente de preparar as necessárias alterações ao seu Regimento 
e de avaliar a necessidade de subsequentes medidas de execução;

°

°          °
12. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e o relatório da Comissão dos 
Assuntos Constitucionais que lhe serviu de base aos parlamentos nacionais dos Estados-
Membros, ao Conselho e à Comissão, bem como aos ex-membros da Convenção sobre o Futuro 
da Europa, e de garantir que os serviços do Parlamento, incluindo os seus gabinetes de 
informação, divulguem ampla informação sobre a posição do Parlamento relativamente ao 
Tratado. 
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Relatório sobre as novas competências e responsabilidades do Parlamento na aplicação do 
Tratado de Lisboa (2008/2063(INI)) - Relatório Jo Leinen

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia (Tratado de Lisboa), assinado em 13 de Dezembro de 2007,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia, 
com a redacção que lhe foi dada Acto Único Europeu e pelos Tratados de Maastricht, de 
Amesterdão e de Nice,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais, de 12 de Dezembro de 20071,
– Tendo em conta a Declaração de Laeken, de 15 de Dezembro de 2001, sobre o futuro da União 

Europeia2,
– Tendo em conta o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, assinado em Roma, 

em 29 de Outubro de 2004,
– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de Junho de 2007, sobre o roteiro para o processo 

constitucional da União3,
– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de Julho de 2007, sobre a convocação da Conferência 

Intergovernamental4,
– Tendo em conta a sua resolução, de 20 de Fevereiro de 2008, sobre o Tratado de Lisboa 5,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e os pareceres da 

Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão do Desenvolvimento, Comissão do Comércio 
Internacional, da Comissão do Controlo Orçamental, da Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, da Comissão dos 
Transportes e do Turismo, da Comissão do Desenvolvimento Regional, da Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, da Comissão das Pescas, da Comissão da Cultura e da 
Educação, da Comissão dos Assuntos Jurídicos, da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça 
e dos Assuntos Internos, da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros e da 
Comissão das Petições (A6-0145/2009),

                                               

1 Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 7 de Dezembro de 2000, proclamada , em 
Estrasburgo, em 12 de Dezembro de 2007

2 Conselho Europeu de Laeken, Declaração de Laeken sobre o futuro da União Europeia, SN 273/01, 
15.12.2001

3 JO C 125 E, de 22.5.2008, p. 215
4 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0328
5 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0055
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1. Novas políticas
1.1. Novos objectivos e cláusulas transversais
1. Congratula-se com o carácter vinculativo que o Tratado confere à Carta dos Direitos 

Fundamentais e regozija-se com o reconhecimento dos direitos, liberdades e princípios 
definidos para todos os cidadãos e residentes da UE; assinala que o Parlamento será obrigado a 
garantir o pleno respeito da Carta;

2. Congratula-se com o reforço da democracia representativa e participativa decorrente da 
introdução, inter alia, da chamada "iniciativa dos cidadãos" (artigo 11.º do Tratado UE, com a 
redacção que lhe foi dada pelo Tratado de Lisboa (TUE), que permite, pelo menos, a um milhão 
de cidadãos da União, nacionais de diversos Estados-Membros, requererem à Comissão que 
apresente uma proposta de acto jurídico;

3. Congratula-se com a atribuição de uma posição proeminente à protecção do ambiente em todas 
as políticas da UE e com o facto de ser feita uma referência explícita no artigo 191.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, com a redacção que lhe foi dada pelo Tratado de 
Lisboa, à luta contra as alterações climáticas a nível internacional; salienta que o Parlamento 
deve continuar a incentivar a União Europeia a assumir uma posição de vanguarda em todas as 
políticas relacionadas com a luta contra as alterações climáticas e o aquecimento global;

4. Congratula-se com o facto de o TFUE associar a criação de um espaço de liberdade, segurança e 
justiça e a salvaguarda dos direitos fundamentais e a ordem jurídica da União Europeia e 
respectivos Estados-Membros (artigo 67.º do TFUE);

 5. Regista, em particular, o objectivo de estabelecimento de uma "economia social de mercado 
altamente competitiva que tenha como meta o pleno emprego e o progresso social, e um elevado 
nível de protecção e de melhoria da qualidade do ambiente" (n.º 3 do artigo 3.ºdo TUE), 
estabelecendo, assim, uma relação entre o objectivo de realização do mercado interno e outros 
objectivos;

6. Frisa com satisfação a inscrição da igualdade entre homens e mulheres entre os valores da 
União Europeia (artigo 2.º do TUE) e entre os seus objectivos (n.º 3 do artigo 3.º do TUE);

7 Congratula-se com o facto de o n.º 1 do artigo 208.º do TFUE estipular que "a política da União 
em matéria de cooperação para o desenvolvimento e as políticas dos Estados-Membros no 
mesmo domínio completam-se e reforçam-se mutuamente”, enquanto que, nos termos do n.º 1 
do artigo 177.º do Tratado CE, actualmente em vigor, "a política da Comunidade em matéria de 
cooperação para o desenvolvimento [...] é complementar das políticas dos Estados Membros"; 
salienta que a União desempenhará um maior papel em termos de iniciativa política, que deveria 
conduzir a uma melhor coordenação e repartição do trabalho entre os doadores e a uma maior 
eficiência da ajuda para a "redução e, a longo prazo, a erradicação da pobreza" no quadro dos 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), mas que comportará também uma 
responsabilidade acrescida para o Parlamento;

8 Entende que a inclusão da coesão territorial entre os objectivos da União (artigo 3.º do TUE) 
complementa o objectivo da coesão económica e social e que a introdução de bases jurídicas 
nessas áreas incrementará a competência do Parlamento em matéria de avaliação do impacto 
territorial das principais políticas da União; constata com satisfação que o estatuto das regiões 
ultraperiféricas é confirmado pelos artigos 349.º e 355.º do TFUE;

9. Congratula-se com a introdução de disposições transversais em matéria de um elevado nível de 
emprego, protecção social, luta contra a exclusão social, elevado nível de educação, formação e 
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protecção da saúde humana, combate à discriminação e protecção do ambiente, que funcionarão 
como princípios gerais subjacentes à definição das políticas da União Europeia (artigos 9.º, 10.º 
e 11.º do TFUE);

10. Congratula-se também com o reforço da protecção dos consumidores como tarefa transversal no 
quadro da definição e execução das outras políticas da União, uma vez que esta tarefa 
transversal ocupa agora uma posição claramente mais relevante, em virtude do artigo 12.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

11. Congratula-se com a disposição em matéria de solidariedade expressamente contida no artigo 
122.º do TFUE, nos termos do qual o Conselho pode decidir da adopção de medidas adequadas, 
em caso de graves dificuldades de aprovisionamento de certos produtos, nomeadamente na área 
da energia;

12. Congratula-se com o facto de o artigo 214.º do TFUE reconhecer a ajuda humanitária como 
política de pleno direito da União; considera que a Parte Cinco, Título III, Capítulos 1 
(Cooperação para o Desenvolvimento) e 3 (Ajuda Humanitária) propiciam uma clara base 
jurídica para o desenvolvimento e a ajuda humanitária, a que se aplica o processo legislativo 
ordinário; 

13. Acolhe também favoravelmente o reforço da competência da União Europeia no domínio da 
protecção civil, em matéria de prestação de ajuda ad hoc e auxílio em caso de catástrofes em 
países terceiros (artigo 214.º do TFUE);

1.2. Novas bases jurídicas
14. Salienta que o alargamento da acção externa da União no âmbito do Tratado de Lisboa, 

incluindo o estabelecimento de novas bases e instrumentos jurídicos que afectam domínios 
relacionados com a política externa (acção externa e Política Externa e de Segurança Comum 
(PESC)/Política de Segurança e Defesa Comum), torna imprescindível um novo equilíbrio 
interinstitucional que garanta o adequado controlo democrático por parte do Parlamento;

15. Congratula-se com o facto de as questões energéticas passarem a ser tratadas separadamente no 
Título XXI, Parte III do TFUE, e de a acção neste domínio ter, por conseguinte, uma base 
jurídica (artigo 194.º do TFUE); observa, porém, que, embora o processo legislativo ordinário 
continue a ser a regra geral, as decisões em matéria de energia continuarão a inserir-se na esfera 
de competências dos Estados-Membros, ao passo que as medidas fiscais nesse domínio apenas 
continuarão a requerer a consulta do Parlamento Europeu;

16. Regista com agrado os valores comuns da União, no que respeita aos serviços de interesse 
económico geral e congratula-se com a base jurídica que permite a definição de princípios e 
condições aplicáveis à prestação de serviços de interesse económico geral no âmbito do 
processo legislativo ordinário (artigo 14.º do TFUE e Protocolo N.º 26, sobre os serviços de 
interesse geral);

17. Considera que as alterações introduzidas pelo Tratado de Lisboa na área da Política Comercial 
Comum (PCC) (artigos 206.º e 207.º do TFUE) contribuem globalmente para o reforço da sua 
legitimidade democrática e eficiência, em particular ao introduzirem o processo legislativo 
ordinário e o requisito de obtenção de aprovação relativamente a todos os acordos; constata que 
todas as matérias regidas pela PCC passarão a ser da competência exclusiva da União, o que 
significa que os acordos comerciais serão "acordos da União" e que, por conseguinte, deixará de 
haver acordos comerciais mistos concluídos tanto pela União Europeia, como pelos Estados-
Membros;
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18. Exprime a sua satisfação pela inserção de uma disposição relativa à política espacial europeia 
(artigo 189.º do TFUE) e congratula-se com a oportunidade dada ao Parlamento e ao Conselho 
de adopção, no âmbito do processo legislativo ordinário, das medidas necessárias ao 
estabelecimento de um programa espacial europeu; considera, no entanto, que a formulação 
"com exclusão da harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-
Membros" constantes desse artigo pode implicar alguns obstáculos à realização de uma política 
espacial europeia comum; 

19. Assinala que o Tratado de Lisboa inclui uma nova base jurídica que prevê a aplicação do 
procedimento de co-decisão aos direitos de propriedade intelectual (artigo 118.º do TFUE);

20. Congratula-se com a extensão do campo de acção da UE no domínio da política de juventude, 
encorajando a participação dos jovens na vida democrática na Europa (artigo 165.º do TFUE);

21. Congratula-se com a nova base jurídica estabelecida no artigo 298.º do TFUE, segundo o qual 
"no desempenho das suas atribuições, as instituições, órgãos e organismos da União apoiam-se 
numa administração europeia aberta, eficaz e independente”, uma vez que tal proporciona a 
base para um regulamento aplicável ao direito administrativo da União;

22. Congratula-se com o reforço da base jurídica aplicável à adopção de medidas da União Europeia 
nos domínios da prevenção e da luta contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da União 
(artigo 325.º do TFUE); salienta que o Tratado de Lisboa elimina a condição, prevista no actual 
artigo 280.º do Tratado CE, de que tais medidas "não dirão respeito à aplicação do direito penal 
nacional, nem à administração da justiça nos Estados-Membros";

23. Sublinha que as novas disposições do Tratado relativas à cooperação judicial em matéria civil e 
penal incluem uma base jurídica para a adopção de medidas de apoio à formação dos 
magistrados e funcionários judiciais (artigos 81.º e 82.º do TFUE);

24. Realça que o Tratado de Lisboa dispõe também no sentido da eventual criação de uma 
Procuradoria Europeia, visando o combate aos crimes lesivos dos interesses financeiros da 
União (artigo 86.º do TFUE);

25. Saúda o facto de o Tratado de Lisboa introduzir disposições vinculativas em matéria de 
protecção dos direitos da criança nos objectivos internos e externos da União Europeia (n.º 3, 
segundo parágrafo, e n.º 5 do artigo 3.º do TUE);

26. Congratula-se com a inclusão do turismo como novo Título no Tratado de Lisboa (artigo 195.º 
do TFUE), que prevê que a União complemente a acção dos Estados-Membros no sector do 
turismo; congratula-se igualmente com a disposição segundo a qual o processo legislativo 
ordinário rege a adopção das propostas legislativas abrangidas pelo referido Título;

27. Congratula-se com o facto de o Tratado de Lisboa fazer figurar o desporto entre as áreas 
relativamente às quais é prevista uma base jurídica (artigo 165.º do TFUE); salienta, em 
particular, que a União pode finalmente agir no sentido do desenvolvimento do desporto e, 
nomeadamente, da sua dimensão europeia, e pode tomar devidamente em conta a especificidade 
do desporto na execução de outras políticas europeias;

2. Novas competências do Parlamento
2.1. Novas competências em matéria de co-decisão
28. Congratula-se com o facto de o Tratado de Lisboa reforçar consideravelmente a legitimidade 

democrática da União Europeia, ao alargar os poderes de co-decisão do Parlamento;
29. Congratula-se com o facto de o espaço de liberdade, segurança e justiça ser plenamente 
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integrado no TFUE (artigos 67.º a 89.º), pondo formalmente termo ao terceiro pilar; congratula-
se com o facto de a maioria das decisões em sede de direito civil, asilo, imigração e políticas de 
visto, bem como de cooperação judicial e policial em matéria penal, ser abrangida pelo processo 
legislativo ordinário;

30. Entende que a introdução do processo legislativo ordinário no domínio da política agrícola 
comum (PAC) promove a responsabilidade democrática da União Europeia, na medida em que 
o Parlamento Europeu co-legislará em pé de igualdade com o Conselho; frisa que a co-decisão 
se aplicará a toda a legislação no domínio da agricultura, nos termos do n.º 2 do artigo 43.º do 
TFUE, e que este será, nomeadamente, o caso dos quatro principais textos horizontais no 
domínio da agricultura (a organização comum de mercado única, o regulamento aplicável aos 
pagamentos directos, o regulamento relativo ao desenvolvimento rural e o financiamento da 
PAC); realça, além disso, que a legislação sobre a qualidade, a agricultura biológica e a 
promoção passarão também a inscrever-se no âmbito de aplicação do n.º 2 do artigo 43.º do 
TFUE;

31. Salienta que qualquer competência do Conselho para aprovar medidas nos termos do n.º 3 do 
artigo 43º do TFUE está sujeita à prévia aprovação, nos termos do processo legislativo 
ordinário, de um acto legislativo nos termos do n.º 2 do artigo 43.º do TFUE, que estipula as 
condições e limitações associadas aos poderes conferidos ao Conselho; entende que o n.º 3 do 
artigo 43.º do TFUE não prevê uma base jurídica ou um poder autónomo que permitam a 
aprovação ou alteração de quaisquer actos do Conselho actualmente em vigor no domínio da 
PAC; exorta o Conselho a abster-se de aprovar qualquer uma das medidas referidas no n.º 3 do 
artigo 43.º do TFUE sem consulta prévia do Parlamento;

32. Constata que o Tratado de Lisboa introduz modificações de grande alcance no sistema de 
tomada de decisão relativo à política comum das pescas (PCP) e reforçará a sua 
responsabilidade democrática; congratula-se com o facto de o Parlamento e o Conselho 
passarem a estabelecer, de acordo com o processo legislativo ordinário, as disposições 
necessárias à consecução dos objectivos da PCP (n.º 2 do artigo 43.º do TFUE); sustenta, a este 
propósito, que qualquer outro assunto que não esteja relacionado com a fixação das 
possibilidades de pesca e a repartição das quotas e que figure formalmente no regulamento 
anual, tal como as questões relativas a medidas técnicas ou ao esforço de pesca, ou a 
incorporação de acordos adoptados no âmbito das organizações regionais da pesca que se 
baseiam numa base jurídica própria, será sujeito ao processo legislativo ordinário;

33. Saúda a introdução do processo legislativo ordinário para efeitos da adopção de regras 
pormenorizadas atinentes ao procedimento de supervisão multilateral (n.º 6 do artigo 121.° do 
TFUE), o que deverá reforçar a coordenação económica; 

34. Sustenta que a responsabilidade do Banco Central Europeu (BCE) em matéria de informação 
sobre a política monetária é agora maior, já que o BCE é reconhecido como uma instituição da 
União Europeia; regozija-se com o facto de várias disposições dos Estatutos do Sistema 
Europeu de Bancos Centrais (SEBC) e do BCE poderem ser modificadas após consulta do 
Parlamento, nos termos do n.° 2 do artigo 40.° do Estatuto do SEBC e do BCE; considera que 
tal não constitui uma interferência na independência do BCE quanto à política monetária ou às 
prioridades estabelecidas pelo Tratado;

35. Considera que o artigo 182.° do TFUE representa uma melhoria, porque o programa quadro 
plurianual e a aplicação de um espaço europeu de investigação, nele mencionados, passarão a 
estar cobertos pelo processo legislativo ordinário; observa, no entanto, que os programas 
específicos referidos nesse artigo serão adoptados através de um processo legislativo ordinário, 
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implicando a mera consulta do Parlamento Europeu (n.º 4 do artigo 182.° do TFUE); 

36. Congratula-se com o facto de o Tratado de Lisboa colocar o Parlamento Europeu em pé de 
igualdade com o Conselho no que diz respeito à aplicação dos Fundos Estruturais, substituindo 
o actual procedimento de parecer conforme pelo processo legislativo ordinário; considera que 
tal é particularmente importante no que se refere aos Fundos Estruturais no período pós-2013, 
na medida em que melhora a transparência e reforça a responsabilidade destes fundos perante os 
cidadãos;

37. Assinala que a legislação que proíbe a discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual será sujeita a um processo legislativo 
especial e requererá a aprovação do Parlamento (artigo 19º do TFUE);

38. Congratula-se com a inscrição, no quadro do processo legislativo ordinário, das medidas de luta 
contra o tráfico de seres humanos, nomeadamente o tráfico de mulheres e crianças, e a 
exploração sexual (n.º 2 do artigo 79.º e n.º 1 do artigo 83.º do TFUE);

39. Saúda o alargamento da tomada de decisão por maioria qualificada ao domínio da educação, 
incluindo o desporto (n.º 4 do artigo 165.°do TFUE); 

40. Enaltece o facto de a co-decisão ser doravante aplicável ao Estatuto dos Funcionários da União 
Europeia (artigo 336.° do TFUE), na medida em que isso permitirá ao Parlamento participar, em 
pé de igualdade com o Conselho, no ajustamento dessa regulamentação;

2.2. Novos poderes orçamentais
41. Verifica que o Tratado de Lisboa introduz alterações fundamentais no domínio das finanças da 

União, particularmente no que se refere às relações interinstitucionais e aos procedimentos de 
tomada de decisão;

  42. Assinala que o Conselho e o Parlamento têm de acordar, dentro dos limites dos seus recursos 
próprios, a programação das despesas, a qual terá efeitos juridicamente vinculativos (artigo 
312.° do TFUE); acolhe com satisfação o facto de o orçamento anual da União dever ser 
adoptado conjuntamente pelo Parlamento e pelo Conselho, de acordo com o quadro financeiro 
plurianual; saúda a abolição da distinção entre despesas obrigatórias e não obrigatórias (artigo 
314. ° do TFUE); enaltece o facto de a adopção do Regulamento Financeiro estar sujeita ao 
processo legislativo ordinário (artigo 322. ° do TFUE); 

43. Refere o relatório sobre o impacto orçamental das inovações contidas no Tratado de Lisboa: 
aspectos institucionais e novas competências da União, elaborado pela Comissão dos 
Orçamentos;

2.3. Novo procedimento de aprovação
44. Congratula-se com o facto de o processo de revisão simplificado, no que se refere à introdução 

da votação por maioria qualificada e à introdução do processo legislativo ordinário num 
determinado domínio abrangido pelo Título V do TUE ou pelo TFUE, requerer a aprovação do 
Parlamento;

45. Assinala a introdução de uma "cláusula de saída" para os Estados-Membros (artigo 50.° do 
TUE); sublinha que o acordo que estabelece as disposições para a retirada de um Estado-
Membro da União não pode ser concretizado enquanto o Parlamento não tiver dado a sua 
aprovação;

46. Regozija-se com o facto de ser necessária a aprovação do Parlamento para uma vasta gama de 
acordos internacionais assinados pela União; frisa a sua intenção de solicitar ao Conselho, se for 
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caso disso, que não proceda ao encetamento de negociações sobre acordos internacionais 
enquanto o Parlamento não tiver apresentado a sua posição, permitindo-lhe, com base num 
relatório da comissão competente, adoptar recomendações em qualquer etapa das negociações, 
as quais serão tidas em consideração antes da conclusão das negociações em causa;

47. Exorta a que todos os futuros acordos "mistos", que conjuguem elementos PESC e não PESC, 
sejam normalmente tratados à luz de uma única base jurídica, que deve estar directamente 
relacionada com o principal objecto do acordo; observa que o Parlamento terá o direito de ser 
consultado, excepto nos casos em que o acordo se relacione exclusivamente com a PESC;

2.4. Novas competências de controlo
48. Acolhe com satisfação o facto de o Presidente da Comissão ser eleito pelo Parlamento Europeu, 

sob proposta do Conselho Europeu, tendo em conta os resultados das eleições para o Parlamento 
Europeu; refere o relatório sobre o equilíbrio interinstitucional elaborado pela Comissão dos 
Assuntos Constitucionais;

49. Congratula-se com o facto de o Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para 
os Assuntos Externos e a Política de Segurança estar sujeito ao voto de aprovação do 
Parlamento Europeu, em conjunto com os restantes membros da Comissão, na sua qualidade de 
órgão colegial, e também a uma moção de censura, pelo que será responsável perante o 
Parlamento Europeu;

50. Aprova o novo procedimento de nomeação dos Juízes e Advogados-Gerais do Tribunal de 
Justiça e do Tribunal Geral, tal como prevê o artigo 255.º do TFUE, nos termos do qual a 
decisão dos governos nacionais será antecedida de um parecer sobre a adequação dos candidatos 
ao exercício das funções, emitido por um comité composto por sete personalidades, uma das 
quais será proposta pelo Parlamento Europeu;

51. Sublinha a necessidade de transparência e de controlo democrático relativamente à criação do 
Serviço Europeu para a Acção Externa (SEAE), nos termos do n.º 3 do artigo 27. ° do TUE, e 
recorda o seu direito de ser consultado sobre a sua estabelecimento; entende que o SEAE, para 
efeitos administrativos, deve ser vinculado à Comissão;  

52. Aguarda uma clarificação dos critérios em matéria de perfil, nomeação e avaliação dos 
Representantes Especiais da UE, incluindo a definição e a finalidade das suas atribuições, a 
duração do seu mandato e a coordenação e complementaridade com as futuras delegações da 
União;

53. Salienta a necessidade de transparência e de controlo democrático em relação à Agência 
Europeia de Defesa (AED) e às actividades de que se ocupará, garantindo, concretamente, um 
intercâmbio regular de informações entre o director-geral da AED e a comissão competente do 
Parlamento Europeu;

54. Saúda a nova função consultiva que passará a ter nos termos do artigo 40.° (2) do Estatuto do 
SEBC e do BCE no que se refere às mudanças na composição do Conselho do Banco Central 
Europeu (BCE);

2.5. Novos direitos de informação
55. Enaltece o facto de as agências, designadamente a Europol e a Eurojust, estarem sujeitas a um 

controlo parlamentar mais intenso (artigos 85.° e 88.° do TFUE); entende, por conseguinte, que 
o processo de consulta previsto para a criação de empresas comuns no domínio da investigação 
e do desenvolvimento tecnológico (artigos 187.º e 188.º do TFUE) poderá não ser conforme ao 
espírito dos actos jurídicos da União em matéria de criação de agências;
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56. Convida o Presidente do Conselho Europeu a manter o Parlamento plenamente informado sobre 
os actos preparatórios das reuniões do Conselho Europeu e a apresentar um relatório sobre os 
resultados dessas reuniões, sempre que possível no prazo de dois dias úteis (se necessário para 
uma sessão extraordinária do Parlamento Europeu);

57. Exorta o Presidente da Presidência rotativa do Conselho a informar o Parlamento sobre os 
programas da presidência e os resultados alcançados;

58. Insta o futuro Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Assuntos 
Externos e a Política de Segurança a acordar, com o Parlamento, métodos adequados de plena 
informação e consulta do Parlamento sobre a acção externa da União Europeia, com a devida 
participação de todas as comissões parlamentares que sejam competentes nos domínios 
abrangidos pelo mandato do Alto Representante;

59. Salienta que, no tocante à negociação e à conclusão de acordos internacionais, a Comissão se 
encontra juridicamente obrigada a informar o Parlamento sobre o estado de adiantamento das 
negociações, tal como o "comité especial" do Conselho previsto no artigo 218.º do TFUE; insta 
a que estas informações sejam fornecidas ao mesmo tempo e de forma tão exaustiva como as 
que serão apresentadas à comissão competente do Conselho nos termos do referido artigo;

2.6. Novos direitos de iniciativa
60. Saúda o novo papel de iniciativa do Parlamento em matéria de modificações aos Tratados; 

declara que fará uso deste direito e que apresentará novas ideias para o futuro da Europa, 
quando os novos desafios o tornem necessário;

61. Regozija-se com o facto de o Parlamento passar a ter o direito de iniciativa relativamente às 
propostas respeitantes à sua própria composição, na observância dos princípios estabelecidos 
pelos Tratados (artigo 14º do TUE); 

62. Destaca que o Tratado de Lisboa introduz um processo legislativo especial para efeitos da 
adopção de disposições que estabelecem as modalidades e os poderes das comissões de 
inquérito temporárias (artigo 226.° do TFUE); 

3. Novos procedimentos
3.1. Controlo pelos parlamentos nacionais
63. Enaltece os novos direitos conferidos aos Parlamentos nacionais no que se refere ao controlo 

prévio da aplicação do princípio de subsidiariedade no quadro de todos os textos legislativos da 
União; considera que a consolidação do controlo das políticas europeias pelos parlamentos 
nacionais contribuirá também para aumentar a sensibilização do público para as actividades da 
União;

64. Sublinha a necessidade de respeitar plenamente as novas prerrogativas dos parlamentos 
nacionais a partir da data de entrada em vigor do Tratado de Lisboa; 

65. Acolhe com satisfação o compromisso das colectividades locais e regionais de respeitarem o 
princípio de subsidiariedade; assinala o direito do Comité das Regiões de interpor recurso para o 
Tribunal de Justiça quando considere ter sido violado o princípio de subsidiariedade (segundo 
parágrafo do artigo 8º do Protocolo n.° 2); 

3.2. Actos delegados
66. Acolhe com satisfação as melhorias decorrentes das novas disposições relativas aos actos 

legislativos e à hierarquia das normas, nomeadamente a criação do acto delegado (artigo 290.º 
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do TFUE), que permite delegar na Comissão o poder de adoptar actos não legislativos de 
alcance geral ou alterar certos elementos não essenciais de um acto legislativo; salienta que os 
objectivos, o conteúdo, o âmbito de aplicação e a duração de tal delegação devem ser 
claramente definidos pelo Parlamento e pelo Conselho no acto legislativo;

67. Congratula-se, em particular, com o disposto no n.º 2 do artigo 290.º do TFUE, que prevê que 
o Parlamento Europeu (e o Conselho) tenha(m) o direito de revogar a delegação de poderes e 
também de formular objecções a actos delegados individuais; 

68. Nota que o TFUE não prevê uma base jurídica para uma medida-quadro relativa aos actos 
delegados, mas propõe que as Instituições possam estabelecer uma fórmula-tipo para essas 
delegações, a qual seria regularmente inserida pela própria Comissão no  projecto de acto 
legislativo; acentua que tal preservaria a liberdade do legislador;

69. Solicita à Comissão que especifique claramente de que maneira tenciona interpretar a 
Declaração n.º 39 anexada à Acta Final da Conferência Intergovernamental que adoptou o 
Tratado de Lisboa, no que diz respeito à consulta de peritos no domínio dos serviços 
financeiros, e de que modo pretende aplicar tal interpretação, para além das disposições 
relativas aos actos delegados que constam do TFUE;

3.3. Actos de execução
70. Observa que o actual artigo 202.º do Tratado CE relativo às competências de execução é 

revogado pelo Tratado de Lisboa, sendo introduzido no artigo 291.º do TFUE um novo 
procedimento ("actos de execução") que prevê a possibilidade de conferir competências de 
execução à Comissão quando "sejam necessárias condições uniformes de execução dos actos 
juridicamente vinculativos da União";

71. Constata que, nos termos do n.º 3 do artigo 291.º do TFUE, incumbe ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho definirem previamente, por meio de regulamentos, as regras e princípios gerais 
relativos aos mecanismos de "controlo pelos Estados-Membros" do exercício das 
competências de execução pela Comissão;

72. Observa que o actual procedimento de comitologia não é conforme ao Tratado de Lisboa e 
que as propostas legislativas pendentes que não tiverem sido adoptadas até à sua entrada em 
vigor deverão ser alteradas, a fim de satisfazer os requisitos previstos pelo disposto nos artigos 
290.º e 291.º do TFUE;

73. Entende que uma solução provisória poderia ser negociada com o Conselho para o período 
inicial, para que não surja nenhum obstáculo em consequência de um eventual vazio jurídico e 
o novo regulamento possa ser adoptado pelo legislador após a devida apreciação das propostas 
da Comissão;

4. Prioridades para o período de transição
74. Solicita à Comissão que transmita aos co-legisladores todas as propostas pendentes às quais 

sejam aplicáveis novas bases jurídicas e modificações em matéria de processo legislativo;

75. Faz notar que decidirá quanto à sua posição relativamente a  pareceres já  adoptados no 
quadro de processos de consulta sobre as matérias que passaram a ser abrangidas pelo 
processo legislativo ordinário, quer se trate de confirmar a posição anteriormente adoptada, 
quer de adoptar uma nova posição; salienta que qualquer confirmação dos pareceres enquanto 
posição do Parlamento em primeira leitura só poderá ser objecto de votação pelo Parlamento 
após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa;
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76. Insiste na conclusão de um Acordo Interinstitucional que exclua, até à entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa, a adopção de propostas legislativas pendentes no âmbito do terceiro pilar 
que incluam aspectos referentes aos direitos fundamentais, para que seja possível um pleno 
controlo jurisdicional dessas questões, podendo, por outro lado, as medidas que não tenham 
incidência ou que tenham uma incidência limitada nos direitos fundamentais ser adoptadas 
antes da entrada em vigor do Tratado;

5. Propostas
77. Convida as outras Instituições a iniciarem negociações tendo em vista um Acordo 

Interinstitucional que inclua:

a) os principais objectivos que devem ser realizados pela União Europeia depois de 2009, por 
exemplo, sob a forma de um acordo-quadro sobre um programa de trabalho para a legislatura 
parlamentar e o mandato da Comissão que terão início em 2009,
b) as medidas de execução que devem ser adoptadas a fim de assegurar o êxito do novo 
Tratado para as Instituições e os cidadãos da União;

78. Solicita uma actualização do Acordo Interinstitucional entre o Parlamento e o Conselho que 
defina as suas relações de trabalho em matéria de política externa, incluindo a partilha das 
informações confidenciais, com base no disposto nos artigos 14.º e 36.º do TUE e no artigo 
295.º do TFUE;

79. Solicita ao Conselho e à Comissão que estudem a negociação de um novo Acordo 
Interinstitucional com o Parlamento que contemple uma definição fundamentada da 
participação do Parlamento em cada uma das etapas do processo de conclusão de um acordo 
internacional;

80. Solicita, face às novas disposições relativas ao quadro financeiro plurianual (artigo 312.º do 
TFUE) e ao Regulamento Financeiro (artigo 322.º do TFUE), a revisão do Acordo 
Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira;

81. Considera que devem ser adoptadas todas as medidas necessárias para instaurar uma política 
europeia de informação e comunicação e encara a declaração política conjunta proferida pelas 
três Instituições sobre a comunicação como um útil primeiro passo para alcançar esse 
objectivo;

82. Solicita à Comissão que apresente, sem demora, uma iniciativa tendo em vista a aplicação da 
"iniciativa dos cidadãos", estabelecendo condições claras, simples e de fácil compreensão para 
o exercício desse direito dos cidadãos; remete para o relatório sobre a "iniciativa dos 
cidadãos" elaborado pela Comissão dos Assuntos Constitucionais;

83. Convida a Comissão a adoptar disposições relativas à aplicação do artigo 298.º do TFUE 
sobre a boa administração, o que virá dar resposta a um antigo pedido do Parlamento e do 
Provedor de Justiça Europeu tendo em vista a instauração de um sistema comum de direito 
administrativo que regule a Administração europeia;

84. Observa que o Tratado de Lisboa permite a inclusão do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
no orçamento da União, o que reforçará a legitimidade democrática de uma parte importante 
da política de desenvolvimento da UE; convida o Conselho e a Comissão a adoptarem as 
medidas necessárias para o orçamento da União Europeia no âmbito da revisão intercalar de 
2008-2009;

85. Recomenda que seja urgentemente reexaminado e reforçado o estatuto da União no seio das 
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organizações internacionais, quando o Tratado de Lisboa tiver entrado em vigor e a União 
tiver sucedido às Comunidades Europeias;

86. Convida a Comissão e o Conselho a acordarem com o Parlamento uma estratégia com o 
objectivo de assegurar a coerência entre a legislação adoptada e a Carta dos Direitos 
Fundamentais, bem como com as disposições dos Tratados relativas a medidas como a 
prevenção da discriminação, a protecção dos requerentes de asilo, a melhoria da transparência, 
a protecção dos dados, os direitos das minorias e os direitos das vítimas e dos suspeitos;

87. Solicita à Comissão e ao Conselho que contribuam para a melhoria das relações entre as 
autoridades europeias e as autoridades nacionais, especialmente nos domínios legislativo e 
judicial; 

88. Exorta a Comissão e o Conselho a preverem o estabelecimento de uma política comum eficaz 
no domínio da energia, que tenha por objectivo a eficaz coordenação dos mercados da energia 
dos Estados-Membros da UE, bem como o desenvolvimento desses mercados, integrando 
simultaneamente os aspectos externos que se prendam fundamentalmente com os recursos 
energéticos e as rotas de aprovisionamento de energia;

89. Convida o Conselho a examinar, em articulação com o Parlamento, a aplicação do disposto no 
n.º 6 do artigo 127.º do TFUE, que lhe autoriza a cometer atribuições específicas ao Banco 
Central "no que diz respeito às políticas relativas à supervisão prudencial das instituições de 
crédito e outras instituições financeiras, com excepção das empresas de seguros";

90. Compromete-se a adaptar a sua organização interna, optimizando e racionalizando o exercício 
das novas competências que lhe são cometidas pelo Tratado;

°
°   °

91. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e aos 
Parlamentos dos Estados-Membros.
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Relatório sobre o desenvolvimento das relações entre o Parlamento Europeu e os parlamentos 
nacionais ao abrigo do Tratado de Lisboa (2008/2120(INI)) - Relatório Elmar Brok1

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Protocolo relativo ao papel dos parlamentos nacionais na União Europeia, 
anexo ao Tratado de Amesterdão,

– Tendo em conta o Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, anexo ao Tratado de Amesterdão,

– Tendo em conta o Tratado de Lisboa, em particular o artigo 12.º do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta o Protocolo relativo ao papel dos parlamentos nacionais na União Europeia, 
anexo ao Tratado de Lisboa, em especial o respectivo artigo 9.º,

– Tendo em conta o Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, anexo ao Tratado de Lisboa,

– Tendo em conta a sua resolução de 7 de Fevereiro de 2002 sobre as relações entre o Parlamento 
Europeu e os parlamentos nacionais no âmbito da construção europeia2,

– Tendo em conta as Orientações para as relações entre os governos e os parlamentos em matéria 
de assuntos comunitários (normas mínimas indicativas) de 27 de Janeiro de 2003 (“Orientações 
de Copenhaga relativas aos parlamentos”)3, adoptadas na XXVIII Conferência das Comissões 
de Assuntos Comunitários e Europeus dos Parlamentos da União Europeia (COSAC),

– Tendo em conta as Orientações para a Cooperação Interparlamentar na União Europeia, de 21 
de Junho de 20084,

– Tendo em conta as Conclusões da XL reunião da COSAC, que se realizou em Paris, em 4 de 
Novembro de 2008, em particular o ponto 1,

– Tendo em conta o relatório da subcomissão do Parlamento irlandês intitulado «O futuro da 
Irlanda na União Europeia», de Novembro de 2008, e em particular os nºs 29 a 37 do resumo, 
no qual se advoga de forma decidida o reforço do controlo parlamentar por parte dos governos 
nacionais na sua condição de membros do Conselho,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e os pareceres da 

Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do Desenvolvimento (A6-0133/2008),
A. Considerando que a última resolução aprovada pelo Parlamento Europeu sobre a questão das 

relações com os parlamentos nacionais data de 2002 e que, por conseguinte, é chegada a hora 

                                               

1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 
commission AFCO.

2 Aprovada nos termos do relatório A5-0023/2002 da Comissão dos Assuntos Constitucionais (relatório 
Napolitano) (JO C 284 E, de 21.11.2002, p. 322).

3 JO C 154, de 2.7.2003, p. 1
4 Versão revista aprovada pela Conferência dos Presidentes dos Parlamentos da União Europeia na sua reunião 
realizada em 20 e 21 de Junho de 2008, em Lisboa.
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de uma reavaliação,

B. Considerando que as cidadãs e os cidadãos estão, a nível da União, representados directamente 
no Parlamento Europeu e que os Estados-Membros são representados no Conselho pelo 
respectivo governo, o qual, por seu turno, responde, democraticamente, perante o respectivo 
parlamento nacional (cf. n.º 2 do artigo 10.º do Tratado da UE na redacção que lhe foi dada 
pelo Tratado de Lisboa); que, por conseguinte, o necessário fortalecimento da representação 
parlamentar da União deve basear-se em dois pilares, nomeadamente, o alargamento das 
competências do Parlamento Europeu no tocante a todas as decisões da União, por um lado, e o 
reforço das competências dos Parlamentos nacionais no tocante aos seus respectivos governos, 
por outro,

C. Considerando que na Convenção Europeia se desenvolveu uma excelente colaboração entre os 
representantes dos Parlamentos nacionais e os representantes do Parlamento Europeu, bem 
como entre estes e os representantes dos Parlamentos dos países em vias de adesão,

D. Considerando que a organização de conferências interparlamentares1 sobre determinados temas 
deu provas da sua validade durante o período de reflexão, de modo que se poderia recorrer de 
novo a esta prática quando se organize uma nova convenção ou noutros casos análogos,

E. Considerando que nos últimos anos se registou uma melhoria e diversificação das relações 
entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos nacionais e que existe um número crescente de 
actividades que se realizam ao nível dos parlamentos na sua globalidade e também ao nível das 
comissões parlamentares,

F. Considerando que o desenvolvimento futuro das relações deve ter em consideração os méritos e 
deméritos das várias práticas existentes,

G. Considerando que as novas competências conferidas aos parlamentos nacionais ao abrigo do 
Tratado de Lisboa, nomeadamente no que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, 
incentivam estas instituições a participarem precocemente e de modo activo no processo de 
formulação de políticas ao nível da União,

H. Considerando que todas as formas de cooperação interparlamentar devem assentar em dois 
princípios de base: maior eficiência e democratização parlamentar,

I. Considerando que a principal incumbência e função do Parlamento Europeu e dos parlamentos 
nacionais consiste em participar no processo de tomada de decisões do foro legislativo e 
realizar o exercício de controlo das opções políticas aos níveis europeu e nacional, 
respectivamente; que esta organização não torna desnecessária uma estreita cooperação para o 
bem comum, em especial no que diz respeito à transposição do direito comunitário para os 
ordenamentos jurídicos nacionais,

J. Considerando que é adequado desenvolver orientações políticas com base nas quais os 
representantes e os órgãos do Parlamento Europeu possam determinar a sua acção futura no que 
diz respeito às suas relações com os parlamentos nacionais e à execução das disposições do 
Tratado de Lisboa respeitantes aos parlamentos nacionais,

                                               

1 «Reuniões interparlamentares».
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Contributo do Tratado de Lisboa para o desenvolvimento das relações
1. Congratula-se com as atribuições e os direitos dos parlamentos nacionais ao abrigo do 

Tratado de Lisboa — que tem o carácter de «Tratado dos Parlamentos» —, que reforçam o
seu papel nos processos políticos da União Europeia; considera que estes direitos se podem 
dividir em três categorias:

Informação:
– sobre a avaliação das políticas conduzidas nos domínios da liberdade, da segurança e 

da justiça;
– sobre as deliberações do Comité Permanente da Segurança Interna;

– sobre as propostas de alteração dos Tratados;
– sobre os pedidos de adesão à União;

– sobre revisões simplificadas dos Tratados (com seis meses de antecedência);
– sobre propostas de medidas complementares aos Tratados;

Participação activa:
– no bom funcionamento da União (disposição “geral”);

– no controlo da Europol e da Eurojust, em conjunto com o Parlamento Europeu;
– em convenções que visam alterações aos Tratados;

Objecção:
– a legislação que não esteja em conformidade com o princípio da subsidiariedade, 

nomeadamente através dos procedimentos de “cartão amarelo” e “cartão laranja”;
– a alterações ao Tratado no processo simplificado;

– a medidas de cooperação judiciária em matéria civil (direito da família);
– a uma infracção ao princípio da subsidiariedade, recorrendo ao Tribunal de Justiça 

(se for permitido pelo direito interno);

Relações actuais
2. Observa com satisfação que as suas relações com os parlamentos nacionais e com os respectivos 

membros evoluíram de forma bastante favorável, ainda que não ao nível requerido, nos últimos 
anos, em concreto através das seguintes formas de actividades conjuntas:
– encontros interparlamentares sobre questões horizontais que ultrapassam as 

competências de uma única comissão;
– reuniões de comités mistos regulares, pelo menos duas vezes por semestre, 

– reuniões interparlamentares ad hoc ao nível das comissões por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do parlamento do Estado-Membro que detém a Presidência do Conselho;

– reuniões interparlamentares ao nível dos presidentes das comissões;
– cooperação ao nível dos presidentes dos parlamentos no âmbito da Conferência dos 

Presidentes dos Parlamentos da União Europeia;
– visitas de deputados dos parlamentos nacionais ao Parlamento Europeu, para participarem 
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em reuniões das comissões especializadas correspondentes;

– reuniões com os grupos políticos ou partidos ao nível europeu, que promovem o encontro de 
políticos de todos os Estados-Membros com deputados ao Parlamento Europeu;

Relações futuras
3. É da opinião que devem ser desenvolvidas novas formas de diálogo pré-legislativo e 

pós-legislativo entre o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais;
4. Exorta os parlamentos nacionais a intensificarem os seus esforços tendentes a exigirem dos seus 

governos nacionais que respondam pela sua gestão da utilização dos fundos da UE; convida os 
parlamentos nacionais a controlarem a qualidade das avaliações nacionais de impacto e o modo 
como os governos nacionais transpõem a legislação da UE para o direito interno e executam as 
políticas e programas de financiamento da UE a nível nacional, regional e local; exorta os 
parlamentos nacionais a monitorizarem rigorosamente as comunicações sobre os planos de 
acção nacionais da Agenda de Lisboa;  

5. Considera pertinente oferecer apoio aos parlamentos nacionais na sua análise dos projectos 
legislativos antes de serem submetidos à consideração dos órgãos legislativos da União, bem 
como no controlo efectivo dos seus governos quando agem no seio do Conselho;

6. Declara que as reuniões bilaterais de comités mistos regulares das comissões especializadas 
correspondentes e as reuniões interparlamentares ad hoc ao nível das comissões, que se realizam 
por iniciativa do Parlamento Europeu, permitem o diálogo numa fase preliminar dos actos 
legislativos actuais ou previstos, ou das iniciativas políticas, e devem, por isso, ser mantidas e 
desenvolvidas de forma sistemática, a fim de darem origem a uma rede permanente de 
comissões correspondentes; crê que estas reuniões podem ser antecedidas ou seguidas de 
reuniões bilaterais de comissões ad hoc para atender a preocupações nacionais específicas e que 
poderia incumbir-se a Conferência dos Presidentes das Comissões de elaborar e coordenar um 
programa de actividades das comissões especializadas com os Parlamentos nacionais;

7. Observa que as reuniões dos presidentes das comissões especializadas do Parlamento Europeu e 
dos parlamentos nacionais, nomeadamente as reuniões dos presidentes da Comissão de 
Assuntos Externos, da Comissão dos Assuntos Constitucionais e da Comissão de Liberdades 
Cívicas, Justiça e Assuntos Internos, constituem também, devido ao número limitado de 
participantes, um instrumento de partilha de informação e de troca de pontos de vista;

8. É da opinião que outras formas de cooperação, diferentes das mencionadas supra, poderiam 
constituir um contributo eficaz para a criação de um espaço político europeu e devem continuar 
a ser desenvolvidas e diversificadas;

9. Saudaria, neste contexto, inovações ao nível dos parlamentos nacionais, nomeadamente 
conceder aos deputados ao Parlamento Europeu o direito a serem convidados, uma vez por ano, 
para falar nas sessões plenárias dos parlamentos nacionais, para participar nas reuniões das 
comissões de assuntos europeus em regime de consulta, para participar nas reuniões das 
comissões especializadas sempre que analisassem actos legislativos relevantes da União 
Europeia, bem como participar em reuniões dos respectivos grupos políticos em regime de 
consulta;

10. Recomenda que seja disponibilizado um orçamento suficiente às suas comissões especializadas, 
para organizarem reuniões com as comissões correspondentes dos parlamentos nacionais, bem 
como reuniões de relatores do Parlamento Europeu com os seus homólogos dos parlamentos 
nacionais, e recomenda que se analise a possibilidade de criar as condições técnicas necessárias 
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para organizar videoconferências entre os relatores das comissões especializadas dos 
Parlamentos nacionais e do Parlamento Europeu;

11. Crê que o reforço de poderes dos parlamentos nacionais no que diz respeito à conformidade 
com o princípio da subsidiariedade, conforme previsto no Tratado de Lisboa, permitirá que a 
legislação europeia seja influenciada e analisada numa fase preliminar, o que contribuirá para 
melhorar o processo legislativo e a coerência da legislação a nível da União Europeia;

12. Assinala que, pela primeira vez, é atribuída uma função definida aos parlamentos nacionais nos 
assuntos europeus distinta da que assumem os respectivos governos nacionais que contribui para 
um controlo democrático mais forte e aproxima a União dos cidadãos e das cidadãs;

13. Recorda que o exercício de controlo dos parlamentos nacionais sobre os governos nacionais se 
deve reger, em primeiro lugar, pelas normas constitucionais e leis pertinentes;

14. Salienta o facto de os parlamentos nacionais serem importantes agentes de aplicação do direito 
europeu e que um mecanismo para o intercâmbio das melhores práticas neste domínio teria uma 
grande importância;

15. Observa, neste contexto, que a criação de uma plataforma electrónica de intercâmbio de 
informação entre parlamentos, o sítio Web IPEX1, representa um importante passo em frente, 
dado que permite examinar os documentos da UE tanto a nível dos Parlamentos nacionais como 
do Parlamento Europeu e, eventualmente, permite seguir em tempo real o processo de 
transposição para o direito nacional por parte dos Parlamentos nacionais; considera, portanto, 
necessário dotar com recursos financeiros razoáveis este sistema desenvolvido e gerido 
tecnicamente pelo Parlamento Europeu;

16. Propõe-se levar a cabo um acompanhamento mais sistemático do diálogo privilegiado entre os 
Parlamentos nacionais e a Comissão (a denominada «Iniciativa Barroso»), de modo a estar 
informado, numa fase precoce do processo legislativo, sobre a posição dos Parlamentos 
nacionais; insta os Parlamentos nacionais a porem à disposição do Parlamento Europeu, ao 
mesmo tempo, os pareceres que emitam neste contexto;

17. Congratula-se com os progressos realizados nos últimos anos no desenvolvimento da 
cooperação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos nacionais no âmbito dos assuntos 
externos, da segurança e da defesa;

18. Reconhece que os parlamentos nacionais têm um importante papel a desempenhar, alimentando 
o debate nacional sobre a Política Externa e de Segurança Comum ( PESC) e a Política Europeia 
de Segurança e Defesa (PESD);

19. Constata uma vez mais com preocupação que a responsabilidade dos parlamentos no tocante às 
medidas financeiras relativas à PESC e à PESD é insuficiente e que, por conseguinte, é 
necessário melhorar a cooperação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos nacionais, a fim 
de assegurar o controlo democrático de todos os aspectos relacionados com estas políticas2;

20. A bem da coerência e da eficiência, e a fim de evitar duplicações, solicita a dissolução da 

                                               

1 IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange, que iniciou a sua actividade oficialmente em Julho de 
2006.

2 Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira, de 17 de Maio de 2006 (JO C 139 de 14 de Junho de 2006, p. 1), e 
n.º 3 do artigo 28.º do Tratado UE.
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Assembleia Parlamentar da União da Europa Ocidental (UEO) logo que esta organização, com a 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa, se integre de forma plena e definitiva na União 
Europeia;

Papel da COSAC
21. É da opinião que o papel político da COSAC no futuro terá de ser definido em estreita 

colaboração entre o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais, e que a COSAC, em 
conformidade com o Protocolo relativo ao papel dos parlamentos nacionais na União Europeia, 
anexo ao Tratado de Amesterdão, deve continuar a ser sobretudo um fórum de intercâmbio de 
informação e debate sobre assuntos de política geral e melhores práticas no tocante ao controlo 
exercido sobre a acção dos governos nacionais1; considera que a informação e o debate se 
devem centrar, em segundo lugar, nas actividades legislativas relacionadas com o domínio da 
liberdade, da segurança e da justiça, bem como no respeito pelo princípio da subsidiariedade ao 
nível da União Europeia;

22. Está determinado a desempenhar plenamente as suas funções, cumprir todas as suas 
responsabilidades no tocante ao funcionamento da COSAC e continuar a prestar apoio técnico 
ao secretariado da COSAC e aos representantes dos parlamentos nacionais;

23. Recorda que as actividades do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais no âmbito da 
COSAC devem ser complementares, não devendo ser fragmentadas, nem sujeitas a abusos do 
exterior;

24. Crê que as suas comissões especializadas deveriam participar mais activamente na preparação 
das reuniões da COSAC, bem como na representação nas mesmas; considera que a sua 
delegação deve ser liderada pelo presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais e 
composta pelos presidentes e relatores das comissões especializadas dos domínios constantes da 
ordem de trabalhos da reunião da COSAC em questão; considera oportuno que, após cada 
reunião, a Conferência de Presidentes e os deputados sejam informados sobre o 
desenvolvimento e os resultados das reuniões da COSAC;

25. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e aos 
Governos e Parlamentos dos Estados-Membros.

                                               
1 Ver as Orientações para as relações entre os governos e os parlamentos em matéria de assuntos 

comunitários (normas mínimas) supramencionadas.
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Relatório sobre o impacto do Tratado de Lisboa no desenvolvimento do equilíbrio 
institucional da União Europeia (2008/2073(INI)) - Relatório Jean-Luc Dehaene1

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta a decisão da Conferência dos Presidentes de 6 de Março de 2008,

– Tendo em conta o Tratado de Lisboa que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado que 
institui a Comunidade Europeia, assinado em 13 de Dezembro de 20072,

– Tendo em conta a sua resolução de 20 de Fevereiro de 2008 sobre o Tratado de Lisboa3,
– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 11 e 12 de Dezembro de 2008,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o parecer da Comissão 

do Desenvolvimento (A6-0142/2009),
A. Considerando que o Tratado de Lisboa fortalece o equilíbrio institucional da União, na medida 

em que reforça as principais funções de cada uma das instituições políticas, consolidando, 
assim, os respectivos papéis num quadro institucional em que a cooperação entre as instituições 
é um elemento fundamental para o êxito do processo de integração da União,

B. Considerando que o Tratado de Lisboa transforma o antigo "método comunitário", adaptando-o 
e reforçando-o, num "método da União" no qual, essencialmente:
– o Conselho Europeu define as orientações e prioridades políticas gerais,

– a Comissão promove o interesse geral da União e toma iniciativas adequadas para esse fim,
– o Parlamento Europeu e o Conselho exercem, conjuntamente, a função legislativa e a função 

orçamental, com base nas propostas da Comissão,
C. Considerando que o Tratado de Lisboa alarga este método específico de tomada de decisões 

pela União a novos domínios das suas actividades legislativas e orçamentais,
D. Considerando que o Tratado de Lisboa determina que o Conselho Europeu pode, por 

unanimidade e com a aprovação do Parlamento Europeu, alargar a votação por maioria 
qualificada e o processo legislativo ordinário, reforçando, deste modo, o método da União,

E. Considerando que, apesar de o objectivo do Tratado de Lisboa ser simplificar e aumentar a 
coerência da Presidência do Conselho Europeu e do Conselho, a coexistência de uma 
Presidência separada do Conselho Europeu e do Conselho dos Negócios Estrangeiros (e do 
Eurogrupo), juntamente com a manutenção de um sistema rotativo para as presidências das 
outras formações do Conselho, poderá tornar mais complicado o funcionamento da União, pelo 
menos numa primeira fase,

F. Considerando que o princípio da igualdade dos géneros implica que a representação equitativa 

                                               

1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 
commission AFCO.

2 JO C 306, 17.12.2007, p. 1.
3 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0055.
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de mulheres e homens na vida pública seja igualmente respeitada a nível das nomeações para os 
cargos políticos mais importantes da União Europeia,

G. Considerando que o novo processo de eleição do Presidente da Comissão exige que se tenham 
em conta os resultados das eleições e consultas adequadas entre os representantes do Conselho 
Europeu e do Parlamento Europeu, antes de o Conselho Europeu propor o seu candidato,

H. Considerando que a organização da cooperação interinstitucional no processo de tomada de 
decisões será fundamental para que a acção da União seja bem-sucedida,

I. Considerando que o Tratado de Lisboa reconhece a importância crescente da programação 
estratégica plurianual e operacional anual para assegurar uma boa articulação entre as 
instituições e a aplicação eficaz dos processos decisórios, e realça o papel da Comissão como 
promotora dos principais exercícios de programação,

J. Considerando que a actual programação financeira para sete anos implica que, ao longo de uma 
legislatura completa, o Parlamento Europeu e a Comissão não tenham, por vezes, quaisquer 
decisões fundamentais de política financeira para tomar durante o seu mandato, encontrando-se 
presos a um quadro adoptado pelos seus antecessores e que perdura até ao final do mandato, o 
que, no entanto, seria possível se se concretizar a possibilidade oferecida pelo Tratado de Lisboa 
de uma programação orçamental quinquenal que poderia coincidir com os mandatos do 
Parlamento e da Comissão,

K. Considerando que o Tratado de Lisboa apresenta uma abordagem nova e global da acção 
externa da União – ainda que com mecanismos específicos de tomada de decisões em assuntos 
relativos à Política Externa e de Segurança Comum (PESC) – além de criar o cargo "duplo" de 
Vice-presidente da Comissão (Alto Representante), apoiado por um serviço especial para a 
acção externa como elemento fundamental para conferir operacionalidade a esta abordagem 
nova e integrada,

L. Considerando que o Tratado de Lisboa introduz um novo sistema de representação externa da 
União, que é fundamentalmente confiado, a diversos níveis, ao Presidente do Conselho 
Europeu, ao Presidente da Comissão e ao Vice-presidente da Comissão (Alto Representante), e 
que exigirá uma articulação cuidadosa e uma forte coordenação entre as diferentes partes 
responsáveis por esta representação, a fim de evitar conflitos de competências perniciosos e uma 
duplicação de esforços ruinosa,

M. Considerando que o Conselho Europeu de 11 e 12 de Dezembro de 2008 decidiu que, se o 
Tratado de Lisboa entrasse em vigor até ao final do ano, tomaria as disposições jurídicas 
necessárias para manter a composição da Comissão na sua forma actual de um membro por 
Estado-Membro,

Avaliação geral
1. Congratula-se com as inovações institucionais contidas no Tratado de Lisboa, que criam as 

condições necessárias para o reforço e a renovação do equilíbrio institucional na União, 
permitindo que as suas instituições funcionem de forma mais eficiente, aberta e democrática e 
dotando-a de meios para obter melhores resultados, mais próximos das expectativas dos seus 
cidadãos, e para desempenhar integralmente o seu papel enquanto protagonista mundial no 
plano internacional;

2. Salienta que o núcleo essencial das funções de cada instituição é reforçado, permitindo que cada 
uma delas desenvolva o seu papel de forma mais eficaz, mas adverte que o novo quadro 
institucional exige que cada instituição desempenhe o seu papel em permanente colaboração 
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com as outras instituições, a fim de obter resultados positivos para a União no seu conjunto;

Reforço do "método da União" específico para a tomada de decisões como base do equilíbrio 
interinstitucional
3. Congratula-se com o facto de os elementos essenciais do "método comunitário" – o direito de 

iniciativa da Comissão e o sistema de co-decisão pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho –
terem sido conservados e reforçados pelo Tratado de Lisboa, na medida em que:
– o Conselho Europeu se transforma numa instituição cujo papel específico de estímulo e 

orientação da União é reforçado, definindo, assim, os seus objectivos e prioridades 
estratégicos sem interferir no normal exercício das competências legislativas e orçamentais 
da União;

– o papel da Comissão como "motor" que impulsiona a actividade europeia é confirmado, 
assegurando, deste modo, que o seu monopólio da iniciativa legislativa permanecerá intacto 
(sendo até reforçado), nomeadamente no processo orçamental;

– as competências do Parlamento Europeu como ramo do poder legislativo são aumentadas, 
uma vez que o processo legislativo ordinário (como passará a ser denominado o actual 
processo de co-decisão) passa a ser a regra geral (a não ser que os Tratados especifiquem 
que se deverá aplicar um processo legislativo especial) e é alargado a quase todos os 
domínios da legislação europeia, incluindo a Justiça e os Assuntos Internos;

– o papel do Conselho como o outro ramo da autoridade legislativa é confirmado e preservado 
– ainda que com uma certa preponderância em algumas áreas importantes – devido, em 
especial, à clarificação que é feita no Tratado de Lisboa de que o Conselho Europeu não
deverá exercer funções legislativas;

– o novo processo orçamental será igualmente baseado num processo de co-decisão, em pé de 
igualdade, pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, que abrange todos os tipos de despesa, 
e o Parlamento Europeu e o Conselho também decidirão conjuntamente o quadro financeiro 
plurianual, em ambos os casos por iniciativa da Comissão;

– a distinção entre actos legislativos e actos delegados e o reconhecimento do papel executivo 
específico da Comissão, sob o controlo paritário dos dois ramos da autoridade legislativa, 
aumentarão a qualidade da legislação europeia;  o Parlamento Europeu desempenha um 
novo papel em matéria de atribuição de poderes delegados à Comissão e em matéria de 
supervisão de actos delegados;

– quanto ao poder da União para concluir tratados, o papel da Comissão (em estreita 
associação com o seu Vice-presidente (Alto Representante)) é reconhecido no que respeita à 
capacidade de conduzir negociações, sendo a aprovação do Parlamento Europeu necessária 
para a celebração, por parte do Conselho, de quase todos os acordos internacionais;

4. Congratula-se com o facto de o Tratado de Lisboa determinar que o Conselho Europeu pode, 
por unanimidade e com a aprovação do Parlamento Europeu, desde que não haja oposição por 
parte de um Parlamento nacional, alargar a decisão por maioria qualificada e o processo 
legislativo ordinário a domínios em que ainda não são aplicáveis;

5. Sublinha que, globalmente, estas cláusulas "de passagem" revelam uma verdadeira tendência 
para a aplicação mais ampla possível do "método da União" e, consequentemente, solicita ao 
Conselho Europeu que utilize da forma mais ampla possível estas oportunidades proporcionadas 
pelo Tratado;
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6. Sustenta que a plena utilização de todas as inovações institucionais e processuais introduzidas 
pelo Tratado de Lisboa exige uma cooperação permanente e profunda entre as instituições 
participantes nos diversos processos, aproveitando ao máximo os novos mecanismos previstos 
no Tratado, em especial os acordos interinstitucionais;

O Parlamento Europeu
7. Regozija-se com o facto de o Tratado de Lisboa reconhecer inteiramente o Parlamento Europeu 

como um dos dois ramos dos poderes legislativo e orçamental da União, ao mesmo tempo que o 
seu papel na adopção de muitas decisões políticas importantes para a vida da União também é 
reconhecido, e as suas funções no âmbito do controlo político reforçadas, ou mesmo alargadas, 
ainda que em menor grau, ao domínio da PESC;

8. Salienta que este reconhecimento do papel do Parlamento Europeu exige a total colaboração das 
outras instituições, nomeadamente no que se refere ao fornecimento, em tempo útil, ao 
Parlamento de todos os documentos necessários para o exercício das suas funções, em pé de 
igualdade com o Conselho, bem como ao seu acesso e participação nos grupos de trabalho e 
reuniões pertinentes de outras instituições, em pé de igualdade com os outros participantes no 
processo decisório; solicita às três instituições que prevejam a celebração de acordos 
interinstitucionais que estruturem as melhores práticas nestes domínios, a fim de optimizar a sua 
cooperação recíproca;

9. Defende que o próprio Parlamento Europeu deve realizar as reformas internas necessárias para 
adaptar as suas estruturas, os seus procedimentos e os seus métodos de trabalho às novas 
competências e às maiores exigências de programação e cooperação interinstitucional 
decorrentes do Tratado de Lisboa1; aguarda com interesse as conclusões do grupo de trabalho 
sobre a reforma parlamentar e lembra que a sua comissão competente está actualmente a 
trabalhar na reforma do Regimento, a fim de o adaptar ao Tratado de Lisboa2;

10. Congratula-se com o facto de o novo Tratado alargar ao Parlamento Europeu o direito de 
iniciativa no que respeita à revisão dos Tratados, reconhece que o Parlamento tem o direito de 
participar na Convenção e que a sua aprovação é necessária caso o Conselho Europeu considere 
não haver motivo para convocar a Convenção; considera que este reconhecimento milita a favor 
da aceitação de que o Parlamento Europeu tem o direito de participar plenamente na 
Conferência Intergovernamental (CIG) em termos análogos aos da Comissão; considera que, 
baseando-se na experiência das duas CIG anteriores, um acordo interinstitucional poderia 
definir, futuramente, as orientações para a organização das CIG, nomeadamente em relação à 
participação do Parlamento Europeu e aos assuntos relacionados com a transparência;

11. Toma nota das medidas transitórias relativas à composição do Parlamento Europeu; considera 
que a aplicação dessas medidas exigirá uma alteração do direito primário; convida os Estados-
Membros a tomarem as necessárias disposições jurídicas a nível nacional para possibilitar a pré-
eleição, em Junho de 2009, dos 18 deputados suplementares ao Parlamento Europeu, para que 
os mesmos possam tomar lugar no Parlamento como observadores assim que o Tratado de 
Lisboa entrar em vigor; considera, no entanto, que os deputados suplementares apenas 

                                               

1 Projecto de relatório do Deputado Leinen sobre as novas competências e responsabilidades do Parlamento 
na aplicação do Tratado de Lisboa (PE 407.780v02-00).

2 Projecto de relatório do Deputado Corbett sobre a revisão geral do Regimento do Parlamento (PE 405.935 
v03-00).
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assumirão plenos poderes numa data acordada e em simultâneo assim que forem concluídos 
todos os procedimentos para a ratificação das alterações ao direito primário; relembra ao 
Conselho que o Parlamento está preparado para adquirir direitos de iniciativa e de aprovação 
substanciais nos termos do Tratado de Lisboa (n.º 2 do artigo 14.º do TUE), no que se refere à 
sua composição, que tenciona reivindicar na íntegra;

O papel do Conselho Europeu
12. Considera que o reconhecimento formal do Conselho Europeu como instituição autónoma 

separada, com as suas competências específicas claramente definidas nos Tratados, envolve um 
redireccionamento do papel do Conselho Europeu para a missão fundamental de fornecer o 
ímpeto político necessário e definir as orientações e objectivos gerais da actividade da União;

13. Congratula-se com a especificação que no Tratado de Lisboa é feita do papel essencial do 
Conselho Europeu em relação à revisão dos Tratados, bem como em relação a determinadas 
decisões de importância fundamental para a vida política da União – respeitantes a questões 
como as nomeações para os cargos políticos mais importantes, a resolução de bloqueios 
políticos em vários processos decisórios e a utilização de mecanismos de flexibilidade –, que 
são adoptadas pelo Conselho Europeu ou com a participação deste;

14. Salienta o particular papel de liderança que o Conselho Europeu deverá desempenhar no 
domínio da acção externa, especialmente no que respeita à PESC, no âmbito do qual as suas 
tarefas de identificação dos interesses estratégicos, de determinação dos objectivos e de 
definição das orientações gerais dessa política assumem crucial importância; realça, neste 
contexto, a necessidade do estreito envolvimento do Conselho, do Presidente da Comissão e do 
Vice-presidente da Comissão (Alto Representante) na preparação dos trabalhos do Conselho 
Europeu nesse domínio;

15. Sustenta que a necessidade de melhorar a cooperação interinstitucional entre o Parlamento 
Europeu e o Conselho Europeu milita a favor da optimização das condições em que o Presidente 
do Parlamento Europeu participa em debates no Conselho Europeu, as quais poderiam ser 
objecto de um acordo político sobre as relações entre as duas instituições; considera que seria 
útil que o Conselho Europeu formalizasse igualmente essas condições no seu regulamento 
interno;

A Presidência fixa do Conselho Europeu
16. Congratula-se com a criação de uma Presidência fixa, a longo prazo, do Conselho Europeu, a 

qual contribuirá para assegurar uma maior continuidade, eficácia e coerência do trabalho dessa 
instituição e, logo, da acção da União; sublinha que a nomeação do Presidente do Conselho 
Europeu deve ter lugar o mais rapidamente possível após a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa, para que se mantenha um elo de ligação entre a duração do novo Parlamento eleito e o 
período do mandato da nova Comissão;

17. Destaca o papel essencial que o Presidente do Conselho Europeu terá na vida institucional da 
União, não como Presidente da União Europeia – que não será –, mas enquanto responsável, no 
Conselho Europeu, pelo desenvolvimento dos trabalhos, assegurando a sua preparação e 
continuidade, promovendo o consenso entre os seus membros, informando o Parlamento 
Europeu e representando externamente a União, ao seu nível e sem prejuízo das funções do 
Vice-presidente da Comissão (Alto Representante), no que respeita à PESC;

18. Recorda que a preparação das reuniões do Conselho Europeu e a continuidade do seu trabalho 
devem ser garantidas pelo Presidente do Conselho Europeu, em colaboração com o Presidente 
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da Comissão e com base no trabalho do Conselho "Assuntos Gerais", o que exige um contacto 
mútuo e uma estreita colaboração entre o Presidente do Conselho Europeu e a Presidência do 
Conselho "Assuntos Gerais";

19. Considera, neste contexto, que é essencial que exista uma relação de cooperação equilibrada 
entre o Presidente do Conselho Europeu e o Presidente da Comissão, a Presidência rotativa e, no 
que respeita à representação externa da União nos assuntos relacionados com a PESC, o Vice-
presidente da Comissão (Alto Representante);

20. Recorda que, embora o Tratado de Lisboa preveja que o Conselho Europeu seja assistido pelo 
Secretariado-Geral do Conselho, as despesas específicas do Conselho Europeu devem figurar 
numa secção distinta do orçamento e incluir dotações específicas para o Presidente do Conselho 
Europeu, que deverá ser assistido pelo seu próprio gabinete, o qual será constituído de forma 
razoável;

O Conselho
21. Congratula-se com as disposições do Tratado de Lisboa que vão no sentido de considerar o 

papel do Conselho enquanto segundo ramo da autoridade legislativa e orçamental da União, 
partilhando – se bem que ainda com uma certa preponderância em algumas áreas – a maior parte 
das decisões com o Parlamento Europeu, no âmbito de um sistema institucional que evoluiu 
gradualmente de acordo com uma lógica parlamentar bicamaral;

22. Sublinha o papel essencial que o Tratado de Lisboa confere ao Conselho "Assuntos Gerais" – e, 
logo, ao seu presidente – com vista a garantir a coerência e a continuidade do trabalho das 
diferentes formações do Conselho, bem como a preparação e a continuidade do trabalho do 
Conselho Europeu (em cooperação com o seu Presidente e com o Presidente da Comissão);

23. Salienta que o papel especial do Conselho na preparação, definição e aplicação da PESC exige 
uma coordenação reforçada entre o presidente do Conselho "Assuntos Gerais" e o Vice-
presidente da Comissão (Alto Representante), enquanto presidente do Conselho "Negócios 
Estrangeiros", e entre eles e o Presidente do Conselho Europeu;

24. Exprime a sua convicção de que a separação prevista pelo Tratado de Lisboa entre o papel do 
Conselho Assuntos Gerais e o do Conselho "Negócios Estrangeiros" exige uma composição 
diferente dessas duas formações do Conselho, sobretudo porque o conceito mais vasto das 
relações externas da União, previsto nos Tratados alterados pelo Tratado de Lisboa, dificultará 
cada vez mais a existência de mandatos cumulativos em ambas as formações do Conselho; 
entende, por conseguinte, que é desejável que os ministros dos Negócios Estrangeiros se 
concentrem primordialmente nas actividades do Conselho "Negócios Estrangeiros";

25. Neste contexto, considera que poderá ser necessário que o Primeiro-Ministro/Chefe de Estado 
do Estado-Membro que assume a Presidência do Conselho assegure pessoalmente o bom 
funcionamento do Conselho "Assuntos Gerais" como órgão responsável pela coordenação das 
diferentes formações do Conselho e pela arbitragem em matéria de prioridades e de resolução 
dos conflitos que, actualmente, são remetidos com excessiva prontidão para o Conselho 
Europeu;

26. Reconhece as grandes dificuldades a nível da coordenação entre as diferentes formações do 
Conselho devido ao novo sistema de presidências, e sublinha a importância, para evitar esses 
riscos, das "novas" "tróicas" (grupos de três presidências) fixas de 18 meses, as quais partilharão 
as presidências das diferentes formações do Conselho (para além do Conselho "Negócios 
Estrangeiros" e do Eurogrupo), e do COREPER, a fim de garantir a coerência, a consistência e a 
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continuidade do trabalho do Conselho em geral, bem como a cooperação interinstitucional 
necessária para o bom funcionamento dos processos legislativo e orçamental em co-decisão com 
o Parlamento Europeu;

27. Considera crucial que as tróicas desenvolvam uma cooperação intensa e permanente ao longo de 
todo o seu mandato comum; sublinha a importância do programa operacional comum de cada 
tróica de 18 meses para o funcionamento da União, exposto no n.º 51 da presente resolução; 
convida as tróicas a apresentarem o seu programa operacional comum – incluindo, 
nomeadamente, as suas propostas relativas à planificação das deliberações legislativas – ao 
Parlamento, em sessão plenária, no início do seu mandato comum;

28. Considera que o Primeiro-Ministro/Chefe de Estado do Estado-Membro que assume a 
Presidência do Conselho terá um papel fundamental a desempenhar para garantir a coesão 
global do grupo de presidências e a coerência do trabalho das diferentes formações do 
Conselho, para além de assegurar a coordenação necessária com o Conselho Europeu, sobretudo 
no que se refere à preparação e à continuidade do seu trabalho;

29. Sublinha igualmente que o Primeiro-Ministro/Chefe de Estado que assume a Presidência 
rotativa do Conselho deverá ser o interlocutor privilegiado do Parlamento Europeu no que 
respeita às actividades da Presidência; considera que deverá ser convidado a dirigir-se ao 
Parlamento, em sessão plenária, para lhe apresentar o programa de actividades da Presidência e 
um relato dos progressos e resultados registados durante o seu mandato de seis meses, bem 
como para propor o debate de qualquer outra questão política relevante que surja durante o 
mandato da sua Presidência;

30. Salienta que, dado o actual estado de desenvolvimento da União, as questões relativas à 
segurança e à defesa fazem ainda parte integrante da PESC e considera que, como tal, deverão 
continuar a ser da competência do Conselho "Negócios Estrangeiros", que é presidido pelo 
Vice-presidente da Comissão (Alto Representante) e conta com a participação suplementar dos 
ministros da Defesa, sempre que seja necessária;

A Comissão
31. Congratula-se com a reafirmação do papel essencial da Comissão como "motor" que impulsiona 

a actividade da União, através:

– do reconhecimento do seu quase monopólio em termos de iniciativa legislativa, a qual é 
alargada a todas as áreas de actividade da União com excepção da PESC, e particularmente 
reforçada no domínio financeiro;

– do reforço do seu papel de facilitar o acordo entre os dois ramos da autoridade legislativa e 
orçamental;

– do reforço do seu papel como "órgão executivo" da União, sempre que a aplicação das 
disposições legislativas da União Europeia exija uma abordagem comum, devendo o 
Conselho assumir esse papel apenas nos assuntos relacionados com a PESC e em casos 
devidamente justificados e especificados nos actos legislativos;

32. Congratula-se igualmente com o reforço da posição do Presidente no Colégio de Comissários, 
nomeadamente no que respeita à responsabilidade institucional dos Comissários perante ele e à 
organização interna da Comissão, o que cria as condições necessárias para consolidar a sua 
liderança da Comissão e reforçar a coesão desta última; considera que esse reforço poderá ser 
ainda potenciado, tendo em conta o acordo entre os Chefes de Estado ou de Governo para 
manter um membro da Comissão por Estado-Membro;
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Eleição do Presidente da Comissão
33. Salienta que a eleição do Presidente da Comissão pelo Parlamento Europeu sob proposta do 

Conselho Europeu irá dar um forte carácter político à sua designação;

34. Sublinha que uma tal eleição irá aumentar a legitimidade democrática do Presidente da 
Comissão e reforçar a sua posição, quer a nível interno, dentro da Comissão (no que respeita à 
sua capacidade nas relações internas com outros comissários), quer a nível das relações 
interinstitucionais em geral;

35. Considera que este reforço da legitimidade do Presidente da Comissão também será benéfico 
para a Comissão de uma forma global, reforçando a sua capacidade de agir como promotor 
independente do interesse europeu em geral e como força motriz subjacente à acção europeia;

36. Lembra, neste contexto, que o facto de um candidato ao cargo de Presidente da Comissão poder 
ser proposto pelo Conselho Europeu, deliberando por maioria qualificada, e de a eleição desse 
candidato pelo Parlamento Europeu exigir os votos da maioria dos membros que o compõem 
constitui um incentivo adicional para que todos os participantes no processo desenvolvam o 
diálogo necessário com vista a garantir o êxito do processo;

37. Recorda que o Conselho Europeu é obrigado pelo Tratado de Lisboa a ter "em conta as eleições 
para o Parlamento Europeu" e, antes de designar o candidato, a proceder "às consultas 
adequadas", as quais não constituem contactos institucionais formais entre as duas instituições; 
lembra ainda que a Declaração 11 anexada à Acta Final da Conferência Intergovernamental que 
adoptou o Tratado de Lisboa1 exige, neste contexto, que se proceda "às consultas necessárias no 
quadro que se considere mais adequado" entre os representantes do Parlamento Europeu e do 
Conselho Europeu;

38. Sugere que o Presidente do Conselho Europeu seja mandatado pelo Conselho Europeu para 
conduzir essas consultas (só ou acompanhado de uma delegação), que consulte o Presidente do 
Parlamento Europeu com vista a organizar as reuniões necessárias com cada um dos líderes dos 
grupos políticos com assento no Parlamento Europeu, eventualmente acompanhados pelos 
líderes (ou por uma delegação) dos partidos políticos europeus, e que o Presidente do Conselho 
Europeu apresente seguidamente um relatório ao Conselho Europeu;

Processo de nomeação
39. Considera que a escolha das pessoas chamadas a ocupar as funções de Presidente do Conselho 

Europeu, de Presidente da Comissão e de Vice-presidente da Comissão (Alto Representante) 
deverá ter sobretudo em conta as competências específicas dos candidatos; reconhece ainda que, 
de acordo com o previsto na Declaração 6 anexada à supracitada Acta Final, deverá também ser 
tida em conta a necessidade de respeitar a diversidade geográfica e demográfica da União e dos 
seus Estados-Membros;

40. Considera que, nas nomeações para os cargos políticos mais importantes da União Europeia, os 
Estados-Membros e as famílias políticas europeias devem tomar em consideração não só os 
critérios de equilíbrio geográfico e demográfico, mas também critérios baseados no equilíbrio 
político e entre os géneros;

                                               

1 Declaração 11 relativa aos n.ºs 6 e 7 do artigo 17.º do Tratado da União Europeia.
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41. Considera, neste contexto, que o processo de nomeação deverá, a fim de ter em conta os 
resultados eleitorais, ter lugar após as eleições para o Parlamento Europeu, que desempenharão 
um papel primordial na escolha do Presidente da Comissão; faz notar que só depois da eleição 
deste último será possível assegurar o equilíbrio requerido;

42. Neste contexto, propõe como possível modelo o procedimento e o calendário seguintes para as 
nomeações, os quais poderão ser objecto de acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho 
Europeu:

– primeira e segunda semanas após as eleições europeias: investidura dos grupos políticos no 
Parlamento Europeu;

– terceira semana a seguir às eleições: consultas entre o Presidente do Conselho Europeu e o 
Presidente do Parlamento Europeu, seguidas de reuniões separadas entre o Presidente do 
Conselho Europeu e os presidentes dos grupos políticos (possivelmente também com os 
presidentes dos partidos políticos europeus ou com delegações restritas);

– quarta semana a seguir às eleições: comunicação pelo Conselho Europeu, tendo em conta os 
resultados das consultas mencionadas no parágrafo anterior, do candidato a Presidente da 
Comissão;

– quinta e sexta semanas após as eleições: contactos entre o candidato a Presidente da 
Comissão e os grupos políticos; declarações do candidato e apresentação das suas directrizes 
políticas ao Parlamento Europeu; votação, no Parlamento Europeu, do candidato a 
Presidente da Comissão;

– Julho/Agosto/Setembro: o Presidente da Comissão eleito chega a acordo com o Conselho 
Europeu sobre a nomeação do Vice-presidente da Comissão (Alto Representante) e propõe a 
lista de comissários indigitados (incluindo o Vice-presidente da Comissão (Alto 
Representante));

– Setembro: o Conselho Europeu aprova a lista de comissários indigitados (incluindo o Vice-
presidente (Alto Representante));

– Setembro/Outubro: audições pelo Parlamento Europeu dos comissários indigitados e do 
Vice-presidente da Comissão indigitado (Alto Representante);

– Outubro: apresentação do Colégio de Comissários e seu programa ao Parlamento Europeu; 
votação de todo o Colégio (incluindo o Vice-presidente da Comissão (Alto Representante)); 
o Conselho Europeu aprova a nova Comissão; a nova Comissão assume as suas funções;

– Novembro: o Conselho Europeu nomeia o Presidente do Conselho Europeu;
43. Salienta que o cenário proposto deve ser, em todo o caso, aplicado a partir de 2014;

44. Considera que a eventual entrada em vigor do Tratado de Lisboa até ao final do ano de 2009 
requer um acordo político entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu, a fim de garantir 
que o procedimento relativo à escolha do próximo Presidente da Comissão e à nomeação da 
futura Comissão respeite sempre a substância dos novos poderes que o Tratado de Lisboa 
reconhece ao Parlamento Europeu nesta matéria;

45. Considera que, se o Conselho Europeu iniciar o processo de nomeação do Presidente da nova 
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Comissão imediatamente após as eleições europeias de Junho de 20091, deverá ter em conta o 
tempo necessário para permitir a conclusão informal do processo de consulta política dos novos 
representantes eleitos dos grupos políticos, tal como previsto no Tratado de Lisboa; considera 
que, nestas circunstâncias, a substância das suas novas prerrogativas seria plenamente respeitada 
e o Parlamento Europeu poderia proceder à aprovação da nomeação do Presidente da Comissão;

46. Salienta que, em qualquer dos casos, no que respeita à nomeação do novo Colégio, o 
procedimento só deve ser lançado depois de conhecidos os resultados do segundo referendo na 
Irlanda; salienta que as instituições estariam desse modo plenamente cientes do futuro contexto 
jurídico em que a nova Comissão iria exercer o seu mandato e poderiam ter devidamente em 
conta os respectivos poderes no quadro do procedimento, bem como a composição, a estrutura e 
as novas competências da Comissão; no caso de um resultado favorável do referendo, a 
aprovação formal do novo Colégio, incluindo o Presidente e o Vice-Presidente da Comissão 
(Alto Representante), pelo Parlamento Europeu só deveria ter lugar após a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa;

47. Recorda que, caso o segundo referendo na Irlanda não tenha um resultado favorável, o Tratado 
de Nice será, de qualquer forma, plenamente aplicável e que a próxima Comissão terá de ser 
constituída de acordo com as disposições segundo as quais o número dos seus membros será 
inferior ao número de Estados-Membros; salienta que, nesse caso, o Conselho terá de tomar 
uma decisão sobre o número concreto de membros dessa Comissão reduzida; sublinha a vontade 
política do Parlamento Europeu de garantir o cumprimento rigoroso das referidas disposições;

Programação
48. Considera que a programação, tanto a nível estratégico como a nível operacional, será essencial 

para garantir a eficiência e a coerência da acção da União;

49. Consequentemente, congratula-se com o facto de o Tratado de Lisboa exigir especificamente 
uma programação como forma de aumentar a capacidade de acção das instituições e propõe que 
sejam organizados vários exercícios de programação concomitantes, de acordo com as 
orientações seguintes:

– o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão deverão chegar a acordo sobre um 
"contrato" ou "programa" de legislatura; este terá por base os grandes objectivos e 
prioridades estratégicos a apresentar pela Comissão no início do seu mandato, que deverão 
ser objecto de um debate conjunto com o Parlamento Europeu e o Conselho, com o 
objectivo de chegar a um entendimento (eventualmente sob a forma de um acordo 
interinstitucional específico, mesmo que não seja juridicamente vinculativo) entre as três 
instituições sobre os objectivos e prioridades comuns para os cinco anos de legislatura;

– com base neste contrato ou programa, a Comissão deverá desenvolver as suas ideias para a 
programação financeira de forma mais aprofundada e apresentar, até ao final do mês de 
Junho do ano seguinte ao das eleições, as suas propostas para um quadro financeiro 
plurianual com a duração de cinco anos – acompanhado pela lista de propostas legislativas 
necessárias para a execução dos respectivos programas –, o qual deverá ser então debatido e 
aprovado pelo Conselho e o Parlamento Europeu, em conformidade com o procedimento 

                                               

1 Conforme referido na Declaração sobre a nomeação da nova Comissão - Conclusões do Conselho Europeu 
de 11 e 12 de Dezembro de 2008.
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estabelecido nos Tratados, até ao fim desse mesmo ano (ou, o mais tardar, no final do 
primeiro trimestre do ano seguinte);

– a União poderá, assim, dispor de um quadro financeiro plurianual de cinco anos pronto para 
entrar em vigor no início do ano N+2 (ou N+3)1, proporcionando a cada Parlamento 
Europeu e a cada Comissão a possibilidade de decidir a sua "própria" programação;

50. Considera que a mudança para este sistema de programação financeira e política quinquenal 
exigirá um prolongamento e adaptação do actual quadro financeiro que figura no Acordo 
Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira2 até ao final de 2015, 
entrando o seguinte em vigor no início de 2016/20173;

51. Propõe que, com base no contrato/programa de legislatura, e tendo em conta o quadro financeiro 
plurianual:

– a Comissão apresente o seu programa de trabalho e legislativo anual ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho, tendo em vista um debate conjunto que permita à Comissão introduzir as 
adaptações necessárias;

– o Conselho "Assuntos Gerais", em diálogo com o Parlamento Europeu, adopte o programa 
operacional comum das actividades de cada grupo de três presidências para todo o período 
de dezoito meses do seu mandato, a qual servirá de enquadramento para o respectivo 
programa de actividades de cada Presidência durante os seus seis meses de mandato;

Relações externas
52. Realça a importância da nova dimensão conferida pelo Tratado de Lisboa à acção externa da 

União como um todo, incluindo a PESC, a qual, juntamente com a personalidade jurídica da 
União e as inovações institucionais pertinentes para esta área (nomeadamente a criação do Vice-
presidente da Comissão (Alto Representante) com "um duplo cargo" e do serviço europeu para a 
acção externa), poderá constituir um factor decisivo para a coerência e a eficácia da acção da 
União neste domínio e aumentar significativamente a sua visibilidade como entidade 
interveniente no plano mundial;

53. Salienta que todas as decisões em matéria de acção externa devem especificar a base jurídica 
segundo a qual são adoptadas, a fim de facilitar a identificação do procedimento seguido para a 
sua adopção e do procedimento a seguir para a sua aplicação;

Vice-presidente da Comissão (Alto Representante)
54. Entende a criação do Vice-presidente da Comissão (Alto Representante) com um "duplo cargo" 

como uma medida fundamental para garantir a coerência, a eficácia e a visibilidade de toda a 
acção externa da União;

55. Sublinha que o Vice-presidente da Comissão (Alto Representante) deve ser nomeado pelo 
Conselho Europeu por maioria qualificada, com a aprovação do Presidente da Comissão, e que, 

                                               
1 N significa "ano de eleições europeias".
2 Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, 

sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (JO C 139, 14.6.2006, p. 1).
3 Em conformidade com o relatório Böge sobre a revisão intercalar do Quadro Financeiro Plurianual para 

2007-2013 (2008/2055(INI)) e com o relatório Guy-Quint sobre os aspectos financeiros do Tratado de 
Lisboa (2008/2054(INI)). 
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enquanto Vice-presidente da Comissão, também deve receber a aprovação do Parlamento 
Europeu, juntamente com todo o Colégio de Comissários; solicita ao Presidente da Comissão 
que garanta que a Comissão exercerá plenamente as suas responsabilidades neste contexto, 
tendo em conta que, como Vice-presidente da Comissão, o Alto Representante irá desempenhar 
um papel fundamental para assegurar a coesão e o bom desempenho do Colégio, e que o 
Presidente da Comissão tem o dever político e institucional de garantir que ele possua as 
capacidades necessárias para o integrar; sublinha igualmente que o Conselho Europeu deve estar 
ciente deste aspecto do papel do Vice-presidente da Comissão (Alto Representante) e proceder, 
desde o início do processo, às consultas necessárias com o Presidente da Comissão, a fim de 
garantir o seu êxito; lembra que exercerá plenamente o seu direito de apreciação das 
capacidades políticas e institucionais do Vice-Presidente da Comissão (Alto Representante) 
nomeado, no âmbito dos seus poderes relativos à nomeação de uma nova Comissão;

56. Salienta que o serviço europeu para a acção externa terá um papel fundamental a desempenhar 
no apoio ao Vice-Presidente da Comissão (Alto Representante) e constituirá um elemento 
essencial para o êxito da nova abordagem integrada da acção externa da União; realça que o 
estabelecimento do novo serviço irá exigir uma proposta formal do Vice-presidente da 
Comissão (Alto Representante), a qual só será possível quando este tiver assumido as suas 
funções, e que apenas poderá ser adoptada pelo Conselho após a aprovação da Comissão e o 
parecer do Parlamento Europeu; declara a sua intenção de exercer plenamente os seus poderes 
orçamentais em relação à criação do serviço europeu de acção externa;

57. Sublinha que as tarefas do Vice-presidente da Comissão (Alto Representante) são extremamente 
onerosas e irão exigir uma estreita coordenação com as outras instituições, sobretudo com o 
Presidente da Comissão, de quem ele dependerá politicamente nos domínios das relações 
externas que são da responsabilidade da Comissão, com a Presidência rotativa do Conselho e 
com o Presidente do Conselho Europeu;

58. Faz notar que o cumprimento dos objectivos que levaram à criação do cargo de Vice-presidente 
da Comissão (Alto Representante) dependerá, em grande medida, de uma relação de confiança 
política entre o Presidente da Comissão e o Vice-presidente da Comissão (Alto Representante), 
bem como da capacidade deste último para cooperar produtivamente com o Presidente do 
Conselho Europeu, com a Presidência rotativa do Conselho e com os outros comissários que 
sejam incumbidos, sob a sua coordenação, do exercício de competências específicas 
relacionadas com as acções externas da União;

59. Convida a Comissão e o Vice-presidente da Comissão (Alto Representante) a utilizarem a 
possibilidade de apresentar iniciativas comuns no domínio das relações externas, a fim de 
reforçar a coesão das diferentes áreas de acção da União no plano externo e aumentar a 
possibilidade de essas iniciativas serem adoptadas pelo Conselho em relação à PESC; realça, 
neste contexto, a necessidade de controlo parlamentar das medidas de política externa e de 
segurança;

60. Sustenta que é essencial tomar determinadas medidas de carácter prático para aligeirar as 
incumbências do Vice-presidente da Comissão (Alto Representante):
– o Vice-presidente da Comissão (Alto Representante) deve propor a nomeação de 

representantes especiais, com um mandato claro e definido em conformidade com o artigo 
33.º do Tratado da União Europeia, para lhe prestarem assistência, em áreas específicas das 
suas competências, em assuntos que se prendam com a PESC (esses representantes 
especiais, nomeados pelo Conselho, também devem ser ouvidos pelo Parlamento Europeu e 
mantê-lo regularmente informado das suas actividades);
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– o Vice-presidente da Comissão (Alto Representante) deverá coordenar as suas actividades 
noutros domínios que não a PESC com os comissários responsáveis pelas respectivas pastas 
e delegar neles as suas funções de representação internacional da União Europeia nesses 
domínios, sempre que necessário;

– em caso de ausência, o Vice-presidente da Comissão (Alto Representante) deve designar, 
caso a caso, e à luz das funções a desempenhar em cada ocasião, a pessoa que o representa;

Representação
61. Considera que o Tratado de Lisboa estabelece um sistema operacional eficaz, ainda que 

complexo, para a representação externa da União e propõe que este se articule de acordo com as 
seguintes orientações:
– o Presidente do Conselho Europeu representa a União ao nível dos Chefes de Estado ou de 

Governo em questões relativas à PESC, mas não assume o poder de conduzir negociações 
políticas em nome da União, tarefa que incumbe ao Vice-presidente da Comissão (Alto 
Representante); também pode ser chamado a desempenhar um papel específico de 
representação do Conselho Europeu em determinados eventos internacionais;

– o Presidente da Comissão representa a União ao mais alto nível, em relação a todos os 
aspectos das relações externas da União, excepto no que se refere à PESC, ou a políticas 
sectoriais específicas incluídas no âmbito da acção externa da União (comércio externo, 
etc.); o Vice-presidente da Comissão (Alto Representante) ou o comissário 
competente/mandatado também podem assumir este papel sob a autoridade da Comissão;

– o Vice-presidente da Comissão (Alto Representante) representa a União a nível ministerial 
ou em organizações internacionais no que respeita à acção externa global da União; 
desempenha igualmente, na qualidade de Presidente do Conselho "Negócios Estrangeiros", 
as funções de representação externa;

62. Considera que deixará de ser desejável que o Presidente do Conselho "Assuntos Gerais" 
(nomeadamente o Primeiro-Ministro do Estado-Membro que ocupa a Presidência) ou o 
presidente de uma formação sectorial específica do Conselho, sejam chamados a exercer 
funções de representação externa da União; 

63. Sublinha a importância da coordenação e da cooperação entre todas as partes responsáveis por 
estas diferentes tarefas relativas à representação externa da União, de modo a evitar conflitos de 
competência e a garantir a coerência e a visibilidade da União no plano externo;

°
° °

64. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e o relatório da Comissão dos 
Assuntos Constitucionais ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos nacionais dos Estados-
Membros.



DV\779820PT.doc 109/393 PE423.766

PT



Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a prossecução dos procedimentos para a 
ratificação do Tratado de Lisboa (AFCO/6/68955) 1

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta o Tratado de Lisboa que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado que 

institui a Comunidade Europeia, assinado em 13 de Dezembro de 20072,
– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de Fevereiro de 2008, sobre o Tratado de Lisboa3,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 103.º do seu Regimento,
A. Considerando que foram concluídos em 24 Estados-Membros os procedimentos parlamentares 

para a aprovação do Tratado de Lisboa,
B. Considerando que, após o referendo realizado em 12 de Junho de 2008 na Irlanda, este Estado-

Membro não se encontra actualmente em posição de ratificar o Tratado de Lisboa,
C. Considerando a crise de confiança surgida entre os cidadãos da União Europeia e as respectivas 

instituições; persuadido, contudo, de que o Tratado de Lisboa representa um passo decisivo para 
ultrapassar esta crise de confiança, através de um reforço do papel do Parlamento Europeu e dos 
parlamentos nacionais, bem como do papel dos cidadãos europeus (iniciativa de cidadania), do
reforço dos direitos individuais e sociais dos cidadãos europeus e do reforço da capacidade de 
agir,

D. Considerando que as reformas institucionais previstas no Tratado de Lisboa são urgentemente 
necessárias para que a União Europeia possa funcionar de maneira concertada e equilibrada, 
com total controlo democrático,

E. Considerando que, na perspectiva dos importantes acontecimentos políticos de 2009, 
nomeadamente as eleições europeias e a constituição de uma nova Comissão Europeia, se exige 
clareza quanto às disposições institucionais a aplicar, uma vez que tal terá consequências para a 
composição do Parlamento Europeu eleito, para a estrutura e a investidura da nova Comissão e 
o bom funcionamento das instituições da UE,

F. Considerando que a entrada em vigor do Tratado de Lisboa antes das eleições europeias de 2009 
permitirá conquistas rápidas e importantes, mormente uma tomada de decisão mais rápida e 
eficaz nos domínios da segurança energética, da luta contra o terrorismo e o crime organizado, 
por exemplo, bem como uma maior participação dos cidadãos na vida política europeia;

G. Considerando que os países candidatos à adesão à União Europeia têm um interesse legítimo na 
reforma das suas instituições, de modo a possibilitar futuros alargamentos,

H. Considerando que os recentes acontecimentos internacionais, como o conflito entre a Rússia e a 
Geórgia, a crise financeira e o aumento do preço dos recursos energéticos tornam patente a 
necessidade de a União Europeia ter um papel muito mais coordenado e coerente, o que seria 
possível no quadro do Tratado de Lisboa,

                                               

1 Ce projet de résolution n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend le résultat du 
vote en Comissão dos Assuntos Constitucionais

2 JO C 306 de 17.12.2007, p. 1.
3 Textos aprovados, P6_TA(2008)0055.
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I. Considerando que um novo atraso no processo de ratificação implicaria graves riscos políticos 
decorrentes do perigo de evoluções inesperadas ou imprevisíveis,

1. Reitera e confirma a sua aprovação do Tratado e a necessidade da sua ratificação nos Estados-
Membros da União o mais depressa possível;

2. Insiste para que sejam envidados todos os esforços possíveis para garantir a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa antes das eleições europeias de 2009, uma vez que a não entrada em vigor do 
Tratado terá uma série de consequências para, nomeadamente, a aplicação da Carta dos Direitos 
Fundamentais, os poderes significativamente reforçados do Parlamento Europeu através do 
alargamento do processo de co-decisão, o processo decisório por maioria qualificada, bem como 
o controlo prévio por parte dos parlamentos nacionais, a composição da Comissão e do 
Parlamento Europeu, a nomeação do Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, e a Presidência do Conselho a mais longo prazo;

3. Observa que o número de Comissários será inferior ao número de Estados-Membros, caso a 
nova Comissão seja nomeada ao abrigo das disposições do Tratado de Nice;

4. Exorta as autoridades competentes da Suécia e da República Checa a cumprirem os 
procedimentos necessários antes do final do corrente ano;

5. Congratula-se com a análise profunda realizada pelo governo da Irlanda quanto às causas dos 
resultados negativos do referendo e convida o referido governo a apresentar, num futuro 
próximo, uma proposta concreta que estabeleça as condições para que o processo de ratificação 
possa ser retomado na Irlanda, no respeito das suas regras democráticas;

6. Está ciente das muitas preocupações manifestadas pelos cidadãos irlandeses no âmbito do 
referendo e está convicto de que essas preocupações podem ser atendidas sem que sejam feitas 
alterações ao tratado;

7. Espera veementemente que o Conselho Europeu de Dezembro logre um acordo definitivo que 
permita que o processo de ratificação seja retomado na Irlanda, na Primavera de 2009;

8. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, à Comissão e aos Parlamentos dos Estados-Membros da UE.
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Decisão do Parlamento Europeu referente à revisão do Acordo-Quadro sobre as relações 
entre o Parlamento Europeu e a Comissão (2005/2076(ACI)) - Relatório Jo Leinen

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta o artigo 10º do Tratado que institui a Comunidade Europeia e a Declaração nº 
3 anexa à Acta Final da Conferência Intergovernamental que adoptou o Tratado de Nice,

 Tendo em conta o artigo III-397º do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa,

 Tendo em conta o Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a 
Comissão, de 5 de Julho de 20001,

 Tendo em conta a sua resolução de 18 de Novembro de 2004 sobre a eleição da nova 
Comissão2,

 Tendo em conta a decisão da Conferência dos Presidentes de 14 de Abril de 2005,

 Tendo em conta o projecto de Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e 
a Comissão (a seguir designado "o acordo"),

 Tendo em conta o nº 3 do artigo 24º, o artigo 120º e o nº 4 do ponto XVIII do Anexo VI do 
seu Regimento,

 Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0147/2005),
A. Considerando que o reforço da democracia na União Europeia, de que é testemunha, 

nomeadamente, a assinatura do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, 
requer uma intensificação das relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão e um melhor 
controlo parlamentar da acção do Executivo,

B. Considerando que o processo de investidura da actual Comissão reforçou a legitimidade 
democrática do sistema institucional da União e acentuou a dimensão política das relações 
entre as duas instituições,

C. Considerando que o novo acordo ora submetido à sua apreciação reflecte esta evolução,
D. Considerando que este acordo suscita os esclarecimentos que adiante se expõem,

E. Considerando, face ao desenrolar das negociações que conduziram a um acordo político, que 
é conveniente, de futuro, confiar a condução das negociações aos titulares de um mandato 
político,

F. Considerando que os acordos interinstitucionais e os acordos-quadro têm um impacto 
significativo e que por isso, a fim de garantir a transparência e facilitar o acesso aos mesmos, 
é indispensável agrupar todos os acordos existentes e publicá-los como anexo ao Regimento 
do Parlamento,

1. Congratula-se não só com o reforço da coerência e a simplificação da estrutura, mas também 
com os seguintes pontos positivos contidos no projecto do novo acordo:

                                               

1 JO C 121 de 24.4.2001, p. 122.
2 Textos Aprovados, P6_TA(2004)0063.
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a) as novas disposições em matéria de potencial conflito de interesses (ponto 2);

b) o mecanismo acordado para o caso da substituição de um membro da Comissão antes 
do termo do mandato desta última (ponto 4);

c) a garantia de que os Comissários indigitados facultarão o acesso a todas as informações 
relevantes por ocasião do processo de aprovação da Comissão (ponto 7);

d) a instauração de um diálogo regular ao mais alto ao nível entre o Presidente da 
Comissão e a Conferência dos Presidentes (ponto 10);

e) a determinação de comum acordo, com base no programa legislativo e de trabalho da 
Comissão e no programa interinstitucional anual, das propostas e iniciativas de especial 
importância e a garantia de que o Parlamento será informado em pé de igualdade com o 
Conselho sobre toda e qualquer acção da Comissão (pontos 8 e 12);

f) a melhoria da informação prestada pela Comissão sobre o seguimento e a tomada em 
consideração das posições do Parlamento (pontos 14 e 31);

g) a publicidade das informações relevantes relativas aos grupos de peritos da Comissão 
(ponto 16), tendo em conta o nº 2 da presente decisão;

h) a confirmação das disposições relativas à participação do Parlamento em conferências 
internacionais e as novas referências expressas às conferências de doadores e à 
observação de eleições (pontos 19 a 25), tendo em conta o pedido formulado no nº 4 da 
presente decisão;

i) a incorporação no acordo (ponto 35) dos compromissos assumidos pela Comissão no 
âmbito das medidas de execução relativas aos sectores bancário, de seguros e de 
valores mobiliários ("processo Lamfalussy") e do Acordo entre o Parlamento Europeu 
e a Comissão relativo às normas de execução da decisão "comitologia"1, tendo em 
conta as observações formuladas no nº 3 da presente decisão;

j) os compromissos assumidos quanto à participação da Comissão nos trabalhos do 
Parlamento (pontos 37 a 39);

k) a incorporação de uma cláusula de revisão do acordo (ponto 43) aquando da entrada em 
vigor do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa;

2. Salienta a importância que atribui a uma total transparência no que diz respeito à composição 
e às actividades dos grupos de peritos da Comissão (ponto 16 do acordo) e solicita à 
Comissão que aplique o acordo neste espírito;

3. Solicita à Comissão que, à luz da sua proposta de 11 de Dezembro de 2002, tome em 
consideração as directrizes políticas definidas pelo Parlamento no exercício do seu direito de 
consulta no âmbito do procedimento de comitologia;

4. Considera importante que, quando os seus membros participem em delegações a conferências 
e outras negociações internacionais, possam também tomar parte nas reuniões internas de 

                                               

1 Decisão 199/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999, p. 23; rectificação no JO L 269 de 19.10.1999, p. 45).
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coordenação da União, comprometendo-se o Parlamento a respeitar as regras de 
confidencialidade inerentes a tais reuniões, e convida, por conseguinte, a Comissão a apoiar 
perante o Conselho os pedidos que o Parlamento fizer nesse sentido;

5. Insiste na necessidade de a Comissão, ao apresentar as directrizes integradas de economia e 
emprego, prever um período de, pelo menos, dois meses para que se possa realizar uma 
consulta adequada do Parlamento Europeu;

6. Aprova o acordo anexo à presente decisão;

7. Decide que este acordo será anexado ao seu Regimento e substituirá os Anexos XIII e XIV do 
mesmo;

8. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e o seu anexo à Comissão e ao 
Conselho, bem como aos Parlamentos dos Estados-Membros.
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ANEXO
Acordo-Quadro sobre as relações 

entre o Parlamento Europeu e a Comissão

O Parlamento Europeu e a Comissão das Comunidades Europeias (a seguir designados por "as duas 
Instituições"),

 Tendo em conta o Tratado da União Europeia, o Tratado que institui a Comunidade Europeia 
e o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, a seguir designados por 
"os Tratados",

 Tendo em conta os Acordos Interinstitucionais e os diplomas que regulam as relações entre as 
duas Instituições,

 Tendo em conta o Regimento do Parlamento1, nomeadamente os artigos 98º, 99º e 120º e o 
Anexo VII,

A. Considerando que os Tratados reforçam a legitimidade democrática do processo de tomada de 
decisões da União Europeia,

B. Considerando que as duas Instituições atribuem a maior importância à transposição e 
aplicação eficazes das normas do Direito Comunitário,

C. Considerando que o presente Acordo-Quadro não afecta os poderes e prerrogativas do 
Parlamento, da Comissão ou de qualquer outra instituição ou órgão da União Europeia, sendo 
o seu objectivo assegurar que esses poderes e prerrogativas sejam exercidos da forma mais 
eficaz possível,

D. Considerando que é conveniente proceder à actualização do Acordo-Quadro celebrado em 
Julho de 20002 e substituí-lo pelo texto que se segue,

acordam no seguinte:

                                               

1 JO L 44 de 15.2.2005, p. 1.
2 JO C 121 de 24.4.2001, p. 122.
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I. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

1. As duas Instituições aprovam as medidas a seguir especificadas com o objectivo de reforçar 
a responsabilidade e a legitimidade da Comissão, de desenvolver o diálogo construtivo e a 
cooperação política e de melhorar a circulação das informações e a coordenação dos procedimentos 
e da programação.
Além disso, aprovam igualmente certas medidas específicas de execução respeitantes à transmissão 
de documentos e informações confidenciais da Comissão, enunciadas no Anexo 1, e o calendário 
para o Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão, constante do Anexo 2. 

II. RESPONSABILIDADE POLÍTICA
2. Sem prejuízo do princípio da colegialidade da Comissão, cada Comissário assumirá a 
responsabilidade política da acção no domínio a seu cargo.

Cabe ao Presidente da Comissão a plena responsabilidade de identificar qualquer conflito de 
interesses que impeça um Comissário de desempenhar as suas funções.

Cabe igualmente ao Presidente da Comissão a responsabilidade por todas as medidas ulteriores 
adoptadas em tais circunstâncias. No caso de nova designação, o Presidente da Comissão 
comunicará imediatamente essa informação, por escrito, ao Presidente do Parlamento.
3. Caso o Parlamento decida retirar a sua confiança a um Comissário, o Presidente da 
Comissão, após ter ponderado seriamente tal decisão, pedirá ao Comissário em causa que se demita 
ou explique ao Parlamento os motivos da sua decisão.

4. Caso seja necessário prever a substituição de um Comissário antes do termo do respectivo 
mandato, nos termos do artigo 215º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, o Presidente da 
Comissão entrará imediatamente em contacto com o Presidente do Parlamento, a fim de acordar, 
sem demora e no pleno respeito das prerrogativas das Instituições, a forma como o Presidente da 
Comissão tenciona proceder à apresentação do futuro Comissário ao Parlamento.
O Parlamento assegurará que os procedimentos decorram com a maior celeridade, a fim de permitir 
que o Presidente da Comissão tome conhecimento da posição do Parlamento em tempo útil, antes 
que o Comissário seja chamado a exercer funções de representação da Comissão.

5. O Presidente da Comissão notificará imediatamente o Parlamento de qualquer decisão 
relacionada com a atribuição de competências aos Membros da Comissão. Em caso de mudanças 
substanciais respeitantes a um determinado Comissário, o Comissário em questão comparecerá, a 
pedido do Parlamento, perante a comissão parlamentar competente.

6. Quaisquer alterações às disposições do Código de Conduta dos Comissários relativas a 
conflito de interesses ou comportamento ético serão imediatamente comunicadas ao Parlamento.

A Comissão tomará em consideração os pontos de vista expressos pelo Parlamento.

7. Nos termos do artigo 99º do seu Regimento, o Parlamento entrará em contacto com o 
Presidente designado da Comissão em tempo útil antes da abertura do processo de aprovação da 
nova Comissão. O Parlamento terá em conta as observações formuladas pelo Presidente designado.
O processo de aprovação será concebido de forma a que o conjunto da Comissão proposta seja 
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objecto de uma apreciação transparente, justa e coerente.

Os Comissários indigitados assegurarão um acesso pleno a todas as informações pertinentes, em 
conformidade com a obrigação de independência prevista no artigo 213º do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia.

III. DIÁLOGO CONSTRUTIVO E CIRCULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
(i) Disposições gerais

8. A Comissão manterá o Parlamento plenamente informado, em tempo útil, sobre as suas 
propostas e iniciativas nos domínios legislativo e orçamental.

Em todos os domínios em que intervenha a título legislativo ou enquanto ramo da autoridade 
orçamental, o Parlamento será mantido informado, da mesma forma que o Conselho, em todas as 
fases do processo legislativo ou orçamental.
9. Nos domínios da política externa e de segurança comum e da cooperação policial e 
judiciária em matéria penal, a Comissão tomará as medidas adequadas para melhorar a participação 
do Parlamento, de modo a tomar em consideração, na medida do possível, os pontos de vista do 
Parlamento.
10. O Presidente da Comissão ou o Vice-Presidente responsável pelas relações 
interinstitucionais reunirão trimestralmente com a Conferência dos Presidentes, a fim de assegurar a 
manutenção de um diálogo regular entre as duas Instituições ao mais alto nível. O Presidente da 
Comissão assistirá às reuniões da Conferência dos Presidentes pelo menos duas vezes por ano.
11. Os Comissários assegurarão que as informações circulem regular e directamente entre cada 
Comissário e o presidente da comissão parlamentar correspondente.
12. A Comissão não divulgará iniciativas legislativas nem iniciativas ou decisões importantes 
sem informar previamente e por escrito o Parlamento.
As duas Instituições determinarão previamente, de comum acordo, com base no Programa 
Legislativo e de Trabalho da Comissão e no programa interinstitucional anual, as propostas e 
iniciativas de especial importância, a fim de que as mesmas sejam apresentadas em sessão plenária 
do Parlamento.
Do mesmo modo, determinarão as propostas e iniciativas a respeito das quais serão fornecidas 
informações à Conferência dos Presidentes ou transmitidas adequadamente à comissão parlamentar 
competente ou ao seu presidente.

Estas decisões serão tomadas no âmbito do diálogo regular entre as duas Instituições previsto no 
ponto 10 e serão periodicamente actualizadas, tendo na devida conta quaisquer acontecimentos 
políticos que possam ocorrer.
13. Caso um documento interno da Comissão - do qual o Parlamento não tenha sido informado 
nos termos dos pontos 8, 9 ou 12 - seja divulgado fora das Instituições, o Presidente do Parlamento 
poderá pedir que esse documento seja imediatamente enviado ao Parlamento, a fim de o comunicar 
a qualquer deputado que o solicite.
14. A Comissão informará regularmente e por escrito o Parlamento sobre as medidas tomadas 
em resposta a pedidos que lhe tenham sido dirigidos em resoluções do Parlamento, devendo 
inclusivamente informá-lo nos casos em que não tenha tido a possibilidade de acatar os seus pontos 
de vista.
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No que respeita ao processo de quitação, aplicam-se as disposições estabelecidas no ponto 26.

A Comissão tomará em consideração todos os pedidos apresentados pelo Parlamento à Comissão ao 
abrigo do artigo 192º do Tratado que institui a Comunidade Europeia no sentido da apresentação de 
propostas legislativas, e compromete-se a dar uma resposta rápida e suficientemente pormenorizada 
a tais pedidos.

No que respeita ao seguimento de pedidos importantes do Parlamento, tal informação será prestada 
também, a pedido deste ou da Comissão, perante a comissão parlamentar competente e, se for caso 
disso, em sessão plenária do Parlamento.
15. Caso um Estado-Membro apresente uma iniciativa legislativa ao abrigo do artigo 34º do 
Tratado da União Europeia, a Comissão informará o Parlamento, a pedido deste, perante a comissão
parlamentar competente, sobre a sua posição relativamente à iniciativa em causa.

16. A Comissão comunicará ao Parlamento a lista dos seus grupos de peritos constituídos para 
assistir a Comissão no exercício do seu direito de iniciativa. Esta lista será actualizada regularmente 
e tornada pública.
Para este efeito, a Comissão informará adequadamente a comissão parlamentar competente, com 
base em pedido específico e fundamentado do respectivo presidente, sobre as actividades e a 
composição dos referidos grupos.

17. As duas Instituições manterão, através dos mecanismos apropriados, um diálogo construtivo 
sobre os problemas relativos a assuntos administrativos relevantes, nomeadamente os que tenham 
implicações directas para a administração do Parlamento.
18. Caso seja invocado o princípio da confidencialidade a respeito de qualquer informação 
enviada nos termos do presente Acordo-Quadro, aplica-se o disposto no Anexo 1.

(ii) Relações externas, alargamento e acordos internacionais
19. No que diz respeito a acordos internacionais, incluindo acordos comerciais, a Comissão 
informará o Parlamento, pronta e plenamente, tanto durante a fase de preparação dos acordos como 
na da condução e conclusão de negociações internacionais. Tais informações incluirão o projecto de 
directrizes de negociação, as directrizes de negociação aprovadas, a subsequente condução das 
negociações e a respectiva conclusão.

As informações a que se refere o parágrafo anterior serão transmitidas ao Parlamento em prazo que 
lhe permita expressar os seus pontos de vista, se for caso disso, e que permita à Comissão ter em 
conta, na medida do possível, os pontos de vista do Parlamento. As referidas informações serão 
transmitidas através das comissões parlamentares competentes e, se for caso disso, em sessão 
plenária.
O Parlamento compromete-se, por seu turno, a adoptar os procedimentos e medidas necessários 
para preservar a confidencialidade, nos termos do disposto no Anexo 1.
20. A Comissão tomará as medidas necessárias para assegurar que o Parlamento seja imediata e 
plenamente informado:
i) das decisões relativas à aplicação provisória ou à suspensão de acordos; e

ii) de qualquer posição da Comunidade num órgão criado por um acordo.
21. Quando represente a Comunidade Europeia, a Comissão, a pedido do Parlamento, facilitará 
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a inclusão de deputados ao Parlamento Europeu, na qualidade de observadores, nas delegações da 
Comunidade para a negociação de acordos multilaterais, não podendo os deputados tomar parte 
directamente nas sessões de negociação.

A Comissão compromete-se a manter sistematicamente informados os deputados ao Parlamento que 
façam parte, enquanto observadores, de delegações de negociação de acordos multilaterais.

22. Antes de fazer, nas conferências de doadores, promessas que impliquem novos 
compromissos financeiros e necessitem do acordo da autoridade orçamental, a Comissão informará 
a autoridade orçamental e apreciará as suas observações.
23. As duas Instituições acordam em cooperar no domínio da observação de eleições. A 
Comissão cooperará com o Parlamento prestando a assistência necessária às delegações do 
Parlamento que participem em missões de observação de eleições da Comunidade.

24. A Comissão manterá o Parlamento plenamente informado da evolução das negociações de 
adesão, nomeadamente sobre os principais aspectos e desenvolvimentos, a fim de lhe permitir 
formular os seus pontos de vista em tempo útil no quadro dos procedimentos parlamentares 
adequados.

25. Caso o Parlamento aprove, nos termos do artigo 82º do seu Regimento, uma recomendação 
sobre as questões a que se refere o ponto 24 e, por motivos relevantes, a Comissão decida que não 
pode seguir tal recomendação, exporá as suas razões perante o Parlamento, em sessão plenária ou 
na reunião seguinte da comissão parlamentar competente.
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(iii) Execução do orçamento
26. No âmbito da quitação anual a que se refere o artigo 276º do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, a Comissão transmitirá toda a informação necessária ao controlo da 
execução do orçamento do exercício em causa que lhe seja solicitada para esse efeito pelo 
presidente da comissão parlamentar que, nos termos do Anexo VI do Regimento do Parlamento, 
seja responsável pelo processo de quitação.

Caso surjam elementos novos referentes a exercícios precedentes em relação aos quais já tenha sido 
concedida quitação, a Comissão transmitirá todas as informações necessárias sobre esses elementos, 
tendo em vista uma solução aceitável para ambas as partes.

IV. COOPERAÇÃO NO QUE RESPEITA À PROGRAMAÇÃO
E AOS PROCESSOS LEGISLATIVOS

(i) Programa político e legislativo da Comissão e programação plurianual da União
27. A Comissão apresentará propostas para a programação plurianual da União, tendo em vista 
chegar a um consenso entre as Instituições em causa sobre a programação interinstitucional.
28. A Comissão recém-nomeada apresentará o mais cedo possível o seu programa político e 
legislativo.
29. Aquando da preparação do Programa Legislativo e de Trabalho pela Comissão, as duas 
Instituições cooperarão de acordo com o calendário fixado no Anexo 2.
A Comissão tomará em consideração as prioridades expressas pelo Parlamento.

A Comissão explicará pormenorizadamente o conteúdo de cada um dos pontos do Programa 
Legislativo e de Trabalho.

30. O Vice-Presidente da Comissão responsável pelas relações interinstitucionais compromete-
se a proceder trimestralmente, perante a Conferência dos Presidentes das Comissões, à apreciação 
das linhas gerais de execução política do programa legislativo e de trabalho relativo ao ano em 
curso, bem como à sua eventual actualização por força de acontecimentos políticos importantes e de 
actualidade.

 (ii) Processos legislativos gerais
31. A Comissão compromete-se a apreciar cuidadosamente as alterações às suas propostas 
legislativas aprovadas pelo Parlamento, a fim de as tomar em consideração em eventuais propostas 
alteradas.

Ao emitir parecer sobre as alterações do Parlamento, nos termos do artigo 251º do Tratado que 
institui a Comunidade Europeia, a Comissão compromete-se a ter na melhor conta as alterações 
aprovadas em segunda leitura; se, por razões importantes e após apreciação pelo Colégio, decidir não 
retomar ou não aprovar tais alterações, exporá as razões desse facto perante o Parlamento e, de 
qualquer forma, no parecer que emitir sobre as alterações do Parlamento por força do disposto na 
alínea c) do terceiro parágrafo do nº 2 do artigo 251°.

32. A Comissão compromete-se a informar previamente o Parlamento e o Conselho da retirada 
das suas propostas.
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33. No que respeita aos processos legislativos que não impliquem co-decisão, a Comissão:

i) recordará em tempo útil às instâncias do Conselho que não devem chegar a acordo político 
sobre as suas propostas enquanto o Parlamento não tiver emitido o seu parecer. A Comissão 
solicitará que a discussão seja concluída a nível ministerial após ter sido concedido um prazo 
razoável aos membros do Conselho para apreciarem o parecer do Parlamento;

ii) procurará que o Conselho respeite os princípios enunciados pelo Tribunal de Justiça para a 
nova consulta do Parlamento no caso de alteração substancial, por parte do Conselho, de uma 
proposta da Comissão. A Comissão informará o Parlamento da eventual reiteração da 
necessidade de nova consulta;

iii) compromete-se a retirar, se for caso disso, as propostas legislativas rejeitadas pelo 
Parlamento. No caso de, por razões importantes e após consideração pelo Colégio, a 
Comissão decidir manter a sua proposta, exporá as razões que a levaram a fazê-lo numa 
declaração perante o Parlamento.

34. Por seu turno, e tendo em vista melhorar a programação legislativa, o Parlamento 
compromete-se a:

i) programar as partes legislativas das suas ordens do dia, adaptando-as ao programa legislativo em 
vigor e às resoluções que tiver aprovado sobre este último;

ii) respeitar um prazo razoável, desde que tal se afigure útil para o processo, para emitir o seu 
parecer em primeira leitura em processo de cooperação e de co-decisão, ou o seu parecer em 
processo de consulta;

iii) na medida do possível, designar relatores para as futuras propostas aquando da aprovação do 
programa legislativo;

iv) apreciar com prioridade absoluta os pedidos de nova consulta, se todas as informações úteis lhe 
tiverem sido transmitidas.

(iii)  Competência normativa e poderes de execução específicos da Comissão
35. A Comissão compromete-se a manter o Parlamento plena e prontamente informado dos 
actos por si aprovados no exercício da sua competência normativa própria.

A aplicação da Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução atribuídas à Comissão1, rege-se pelo acordo celebrado 
entre a Comissão e o Parlamento Europeu sobre as modalidades de aplicação daquela decisão2.
No que respeita às medidas de execução relativas ao sector dos valores mobiliários, bancos e 
seguros, a Comissão confirma os compromissos que assumiu na sessão plenária de 5 de Fevereiro 
de 2002 e reafirmados em 31 de Março de 2004. A Comissão compromete-se, designadamente, a ter 
o mais possível em conta a posição do Parlamento e as resoluções por este aprovadas sobre as 
medidas de execução que excedam os poderes de execução previstos no acto de base; nestes casos, 
a Comissão procurará chegar a uma solução equilibrada.

(iv) Controlo da aplicação do Direito Comunitário
36. Para além dos relatórios específicos e do relatório anual sobre a aplicação do Direito 

                                               

1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (Rectificação no JO L 269 de 19.10.1999, p. 45).
2 JO L 256 de 10.10.2000, p. 19.
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Comunitário, a Comissão, a pedido da comissão parlamentar competente, informará oralmente o 
Parlamento da situação do processo desde a fase de envio do parecer fundamentado e, no caso de 
processos instaurados por falta de comunicação das medidas de execução de directivas ou por 
incumprimento de acórdãos do Tribunal de Justiça, desde a fase da notificação para cumprimento.

V. PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO NOS TRABALHOS PARLAMENTARES
37. Em regra geral, o Parlamento procurará assegurar que os assuntos da responsabilidade de 
um determinado Comissário sejam inscritos em conjunto.

Em regra geral, a Comissão procurará assegurar que o Comissário responsável esteja presente, 
sempre que o Parlamento o solicitar, nas sessões plenárias para a apreciação dos pontos da ordem 
do dia que relevem da sua competência.
38. A fim de assegurar a presença dos Comissários, o Parlamento compromete-se a fazer o 
possível para manter inalterados os seus projectos definitivos de ordem do dia.
Caso o Parlamento altere o seu projecto definitivo de ordem de dia ou a ordem dos pontos inscritos 
na ordem do dia de um período de sessões, informará imediatamente a Comissão deste facto. A 
Comissão fará o possível para garantir a presença do Comissário responsável.

39. A Comissão pode propor a inscrição de pontos na ordem do dia, mas não depois da reunião 
em que a Conferência dos Presidentes tiver aprovado o projecto definitivo de ordem do dia de um 
período de sessões. O Parlamento terá na melhor conta as propostas da Comissão.
40. Em regra geral, o Comissário responsável por um assunto em apreciação numa comissão 
estará presente na reunião em causa, quando para tal for convidado.
Os Comissários serão ouvidos a seu pedido.

As comissões parlamentares farão o possível para manter inalterados os seus projectos de ordem do 
dia e as suas ordens do dia.

Caso uma comissão parlamentar altere o seu projecto de ordem do dia ou a sua ordem do dia, tal 
facto será imediatamente comunicado à Comissão.

Caso não seja expressamente solicitada a presença de um Comissário numa reunião de comissão, a 
Comissão assegurará a sua representação por um funcionário qualificado de nível adequado.

VI. DISPOSIÇÕES FINAIS
41. As duas Instituições comprometem-se a reforçar a sua cooperação em matéria de informação 
e comunicação.

42. As duas Instituições procederão à apreciação periódica da aplicação do presente Acordo-
Quadro e dos respectivos Anexos, devendo a sua revisão ser considerada, à luz da experiência 
prática, a pedido de qualquer delas.
43. O presente Acordo-Quadro será objecto de revisão na sequência da entrada em vigor do 
Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa.

Feito em ...
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Pelo Parlamento Europeu Pela Comissão

O Presidente O Presidente
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ANEXO 1

Transmissão de informações confidenciais ao Parlamento Europeu
1. Âmbito de aplicação
1.1. O presente anexo regula a transmissão ao Parlamento e o tratamento das informações 

confidenciais da Comissão no âmbito do exercício das prerrogativas parlamentares 
respeitantes ao processo legislativo e orçamental, ao processo de quitação ou ao exercício, em 
geral, dos poderes de controlo do Parlamento. As duas instituições agirão de harmonia com os 
seus deveres recíprocos de cooperação leal, num espírito de plena confiança mútua e no mais 
estrito respeito das disposições aplicáveis dos Tratados, nomeadamente os artigos 6º e 46º do 
Tratado da União Europeia e o artigo 276º do Tratado que institui a Comunidade Europeia.

1.2. Entende-se por informação qualquer informação oral ou escrita, seja qual for o seu suporte ou 
o seu autor.

1.3. A Comissão garante ao Parlamento o acesso à informação, nos termos do presente anexo, 
quando receber de uma das instâncias parlamentares mencionadas no ponto 1.4 um pedido de 
transmissão de informações confidenciais.

1.4. No âmbito do presente anexo, podem solicitar informações confidenciais à Comissão o 
Presidente do Parlamento, os presidentes das comissões parlamentares interessadas, a Mesa e 
a Conferência dos Presidentes.

1.5. Ficam excluídas do presente anexo as informações sobre os processos por infracção e os 
processos em matéria de concorrência, desde que, no momento do pedido apresentado por 
uma das instâncias parlamentares, ainda não tenham sido objecto de decisão definitiva da 
Comissão.

1.6. Estas disposições aplicam-se sem prejuízo da Decisão 95/167/CE, Euratom, CECA, do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, de 19 de Abril de 1995, relativa às formas 
de exercício do direito de inquérito do Parlamento Europeu1, e das disposições pertinentes da 
Decisão 1999/352/CE, CECA, Euratom da Comissão, de 28 de Abril de 1999, que institui o 
Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF)2.

2. Regras gerais
2.1. A pedido de qualquer das instâncias enumeradas no ponto 1.4., a Comissão transmitirá a essa 

instância, o mais rapidamente possível, todas as informações confidenciais necessárias ao 
exercício das funções de controlo do Parlamento, devendo as duas Instituições respeitar, no 
quadro das suas competências e responsabilidades respectivas:

 os direitos fundamentais da pessoa humana, incluindo os direitos de defesa e da 
protecção da vida privada;

 as disposições que regem os processos judiciais e disciplinares;

                                               

1 JO L 113 de 19.5.1995, p. 2.
2 JO L 136 de 31.5.1999, p. 20.
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 a protecção do sigilo de negócios e das relações comerciais;

 a protecção dos interesses da União, designadamente nos domínios da segurança 
pública, das relações internacionais, da estabilidade monetária e dos interesses 
financeiros.

Em caso de desacordo, os Presidentes das duas Instituições serão consultados para se 
encontrar uma solução. As informações confidenciais provenientes de um Estado, de uma 
instituição ou de uma organização internacional só serão transmitidas com o acordo dos 
mesmos.

2.2. Em caso de dúvida sobre a natureza confidencial de uma informação ou se for necessário fixar 
a modalidade adequada para a sua transmissão de acordo com as possibilidades indicadas no 
ponto 3.2., o presidente da comissão parlamentar competente, acompanhado, se necessário, do 
relator, e o Comissário responsável entrarão em acordo sem demora. Em caso de desacordo, a 
questão será submetida aos Presidentes das duas Instituições para se encontrar uma solução.

2.3. Se, na sequência do procedimento previsto no ponto 2.2., o desacordo persistir, o Presidente 
do Parlamento, a pedido fundamentado da comissão competente, convidará a Comissão a 
transmitir, em prazo apropriado e devidamente indicado, a informação confidencial em causa, 
precisando as modalidades de entre as previstas na secção 3. A Comissão informará por 
escrito o Parlamento, antes do termo do prazo fixado, da sua posição final, sobre a qual o 
Parlamento se reserva, se necessário, o seu direito de recurso.

3. Modalidades de acesso e tratamento das informações confidenciais
3.1. As informações confidenciais comunicadas nos termos dos procedimentos previstos no ponto 

2.2. e, se for caso disso, no ponto 2.3. serão transmitidas, sob a responsabilidade do Presidente 
ou de um membro da Comissão, à instância parlamentar que tiver feito o pedido.

3.2. Sem prejuízo do disposto no ponto 2.3., o acesso e as modalidades destinadas a preservar a 
confidencialidade da informação serão fixados de comum acordo entre a instância 
parlamentar interessada, devidamente representada pelo seu presidente, e o Comissário 
competente, de entre as seguintes opções:

 informação destinada ao presidente e ao relator da comissão competente;

 acesso restrito às informações para todos os membros da comissão competente, de 
acordo com as modalidades adequadas, eventualmente com retirada dos documentos 
após exame e proibição de fazer cópias;

 debate na comissão parlamentar competente, à porta fechada, de acordo com 
modalidades diferentes em função do grau de confidencialidade e sem prejuízo dos 
princípios enunciados no Anexo VII do Regimento do Parlamento;

 comunicação de documentos expurgados de todas as informações de carácter pessoal;

 em casos motivados por razões absolutamente excepcionais, informação destinada 
exclusivamente ao Presidente do Parlamento.

É proibido tornar públicas as informações em questão ou transmiti-las a qualquer outro 
destinatário.

3.3. Em caso de desrespeito destas modalidades, são aplicáveis as disposições relativas a sanções 
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constantes do Anexo VII do Regimento do Parlamento.

3.4. Para efeitos da aplicação das disposições acima mencionadas, o Parlamento garante a criação 
efectiva dos seguintes meios:

 um sistema de arquivo seguro para os documentos classificados como confidenciais;

 uma sala de leitura com condições de segurança (sem fotocopiadoras, sem telefones, 
sem fax, sem scanner ou qualquer outro meio técnico de reprodução ou transmissão de 
documentos, etc.);

 dispositivos de segurança para acesso à sala de leitura, com assinatura num registo de 
acesso e uma declaração sob compromisso de honra de não divulgar as informações 
confidenciais consultadas.

3.5. A Comissão tomará todas as medidas necessárias para garantir a execução do disposto no 
presente anexo.



PE423.766 126/393

PT

ANEXO 2

CALENDÁRIO PARA O PROGRAMA LEGISLATIVO E DE TRABALHO DA COMISSÃO 

1. Em Fevereiro, o Presidente da Comissão e/ou o Vice-Presidente responsável pelas relações 
interinstitucionais apresentarão à Conferência dos Presidentes a decisão relativa à Estratégia 
Política Anual (EPA) para o ano seguinte.

2. No período de sessões de Fevereiro-Março, as Instituições interessadas participarão num 
debate sobre os aspectos gerais das prioridades políticas, com base na decisão sobre a 
Estratégia Política Anual para o ano seguinte.

3. Após o referido debate, as comissões competentes e os Comissários competentes iniciarão um 
diálogo bilateral regular que se manterá ao longo do ano, a fim de apreciar a evolução da 
aplicação do actual Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão e debater a preparação 
do futuro programa em cada um dos seus âmbitos de competência específicos. Cada comissão 
apresentará regularmente à Conferência dos Presidentes das Comissões um relatório sobre os 
resultados dessas reuniões.

4. A Conferência dos Presidentes das Comissões procederá a uma troca regular de pontos de 
vista com o Vice-Presidente da Comissão responsável pelas relações interinstitucionais, a fim 
de apreciar a evolução da aplicação do actual Programa Legislativo e de Trabalho da 
Comissão, debater a preparação do futuro programa e fazer um inventário dos resultados do 
diálogo bilateral em curso entre as comissões interessadas e os Comissários competentes.

5. Em Setembro, a Conferência dos Presidentes das Comissões apresentará um relatório sucinto 
à Conferência dos Presidentes, a qual informará desse facto a Comissão.

6. No período de sessões de Novembro, o Presidente da Comissão apresentará perante o 
Parlamento, com a participação do Colégio, o Programa Legislativo e de Trabalho da 
Comissão para o ano seguinte. Esta apresentação compreenderá uma apreciação da execução 
do programa em curso. Seguir-se-á a este debate a aprovação de uma resolução do Parlamento 
no período de sessões de Dezembro.

7. O Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão será acompanhado de uma lista das 
propostas legislativas e não legislativas para o ano seguinte, numa forma a decidir1. O 
programa será transmitido ao Parlamento em tempo útil antes do período de sessões no qual 
deva ser debatido.

8. O presente calendário será aplicado a cada um dos ciclos periódicos de programação, 
exceptuando os anos de eleições para o Parlamento que coincidam com o final do mandato da 
Comissão.

9. O presente calendário não prejudica qualquer acordo futuro de programação interinstitucional.

                                               

1 A incluir: calendário e, se for caso disso, base legal e implicações orçamentais.
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Resolução do Parlamento Europeu sobre como o Parlamento Europeu aprova a Comissão 
Europeia (2005/2024(INI)) - Relatório Andrew Duff

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta os artigos 213º e 214º do Tratado que institui a Comunidade Europeia e o artigo 

216º do Tratado que institui a Comunidade Europeia de Energia Atómica1,
– Tendo em conta os artigos I-26º, I-27º, I-28º, III-348º e III-350º do Tratado que estabelece uma 

Constituição para a Europa e a Declaração nº 7 relativa ao artigo I-27º da Constituição para a 
Europa, anexa à Acta final da Conferência Intergovernamental,

– Tendo em conta o artigo 10º do Acto relativo à eleição dos representantes ao Parlamento 
Europeu por sufrágio universal directo, de 20 de Setembro de 19762,

– Tendo em conta o Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão,
– Tendo em conta a sua Resolução, de 18 de Novembro de 2004, sobre a aprovação da nova 

Comissão3,
– Tendo em conta os artigos 45º, 98º e 99º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0179/2005),
A. Considerando que as audições parlamentares dos candidatos a Comissários, segundo o 

procedimento introduzido em 1994 e desenvolvido desde então, adquiriram uma legitimidade 
plenamente aceite não só pelo Parlamento e pela Comissão mas também pelo Conselho e pelos 
Estados-Membros,

B. Considerando que a responsabilidade democrática da Comissão é reforçada, em larga medida, 
por um procedimento de aprovação parlamentar que se caracteriza pela sua abertura, equidade e 
coerência e no âmbito do qual cada um dos Comissários indigitados revela ao Parlamento toda a 
informação pertinente;

C. Considerando que se prevê a entrada em vigor da Constituição em 1 de Novembro de 2006;

D. Considerando que à luz da experiência adquirida e na perspectiva da reforma constitucional 
iminente, é oportuno rever o procedimento de aprovação da Comissão Europeia pelo 
Parlamento;

1. Aprova os seguintes princípios, critérios e normas destinados a submeter a Comissão, enquanto 
órgão colegial, ao voto de aprovação do Parlamento:

Critérios de avaliação
a) Nos termos do nº 4 do artigo I-26º da Constituição, o Parlamento avaliará os Comissários 

indigitados em função da sua competência geral, do seu empenhamento europeu e da sua 
independência incontestável. Procederá ainda à avaliação dos conhecimentos sobre as 
respectivas pastas e da sua capacidade de comunicação.

                                               

1 Com a redacção que lhe foi dada pelo artigo 4º do Protocolo relativo ao Alargamento da União Europeia 
anexo ao Tratado de Nice, com a redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão.

2 JO L 278, de 08.10.1976.
3 Textos adoptados, P6_TA(2004)0063.
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b) O Parlamento velará especialmente pelo equilíbrio entre homens e mulheres. Poderá 
exprimir a sua opinião sobre a distribuição das pastas efectuada pelo Presidente eleito.

c) O Parlamento poderá solicitar todas as informações pertinentes para a sua tomada de decisão 
acerca da aptidão dos candidatos. Deverá ser revelada a totalidade da informação relativa 
aos interesses financeiros.

Audições
d) Cada Comissário indigitado será convidado a comparecer perante a comissão ou comissões 

parlamentares competentes, para uma audição única de três horas. As audições serão 
públicas.

e) As audições serão realizadas, conjuntamente, pela Conferência dos Presidentes e pela 
Conferência dos Presidentes de Comissão. Caso de as pastas sejam mistas, serão tomadas 
medidas para associar as comissões competentes. Perfilam-se três possibilidades:
- a pasta do Comissário indigitado inscreve-se na esfera de competência de uma única 

comissão parlamentar; nesse caso, o Comissário indigitado é avaliado por uma só 
comissão parlamentar;

- a pasta do Comissário indigitado inscreve-se, proporcionalmente, nas esferas de 
competência de várias comissões parlamentares; nesse caso, o Comissário indigitado é 
avaliado conjuntamente pelas comissões parlamentares pertinentes;

- a pasta do Comissário indigitado inscreve-se primordialmente na esfera de competência 
de uma comissão parlamentar e marginalmente em uma ou várias esferas de 
competência de outras comissões parlamentares; nesse caso, o Comissário indigitado é 
avaliado pela comissão parlamentar competente a título principal que convidará as 
outras comissões parlamentares a participar na audição;

O Presidente eleito da Comissão será consultado acerca de todas as diligências.
f) As comissões parlamentares colocam perguntas escritas aos Comissários indigitados. O 

número de perguntas escritas específicas sobre a matéria será limitado a cinco por comissão 
parlamentar competente.

g) As audições desenrolar-se-ão em circunstâncias e condições que assegurem que todos os 
candidatos usufruem de possibilidades iguais e equitativas para apresentar a sua candidatura 
e as suas opiniões.

h) Os Comissários indigitados serão convidados a proferir uma declaração preliminar oral que 
não excederá vinte minutos. A condução das audições deve ter por escopo desenvolver um 
diálogo político pluralista entre os Comissários indigitados e os Deputados ao Parlamento. 
Antes do final da audição, será permitido aos Comissários indigitados proferir uma breve 
declaração final.

Avaliação
i) No prazo de vinte e quatro horas, deverá ser disponibilizada ao público uma gravação vídeo, 

com índice, das audições.
j) As comissões deverão reunir, sem delonga, após a audição a fim de procederem à avaliação 

de cada um dos candidatos. As reuniões de avaliação decorrerão à porta fechada. A 
apreciação das comissões deve incidir sobre a idoneidade dos Comissários indigitados para 
pertencer ao colégio de Comissários e para o desempenho das funções específicas que lhes 
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estão cometidas. Se uma comissão não alcançar consenso quanto a ambos os pontos, o 
presidente submeterá as duas decisões a votação. As declarações de avaliação serão 
divulgadas publicamente e apresentadas numa reunião conjunta da Conferência dos 
Presidentes e da Conferência dos Presidentes de Comissão, que decorrerá à porta fechada. 
Após a troca de pontos de vista e a menos que decidam procurar obter mais informação, a 
Conferência dos Presidentes e a Conferência dos Presidentes de Comissão declararão as 
audições encerradas.

k) O Presidente eleito da Comissão apresentará todo o colégio de Comissários em sessão 
parlamentar. A apresentação será seguida de debate. Na sequência do debate, qualquer
grupo político ou um mínimo de trinta e sete deputados podem apresentar uma proposta de 
resolução. Após a votação da proposta de resolução, o Parlamento votará sobre a nomeação 
do Presidente, do Ministro dos Negócios Estrangeiros e dos demais membros da Comissão. 
O Parlamento decidirá por maioria dos votos expressos, mediante votação nominal. O 
Parlamento poderá decidir diferir a votação para a sessão seguinte.

2. Aprova as seguintes disposições para a eventualidade de alteração da composição ou da 
estrutura da Comissão durante o seu mandato:

a) No caso de provimento de vacatura em virtude de demissão, exoneração compulsiva ou 
óbito, o Parlamento, na qualidade de parte integrante do processo de consulta previsto na 
Constituição, convidará, imediatamente, o candidato a Comissário a participar numa audição 
em condições iguais às estabelecidas no nº 1.

b) No caso de adesão de um novo Estado-Membro, o Parlamento convidará o respectivo 
Comissário indigitado a participar numa audição em condições iguais às estabelecidas no nº 
1.

c) No caso de remodelação substancial de pastas, os Comissários em causa serão convidados a 
comparecer perante as comissões parlamentares competentes previamente à assunção das 
novas responsabilidades.

3. Recorda que as disposições atinentes às consultas pertinentes, prévias à apresentação pelo 
Conselho Europeu ao Parlamento Europeu da sua proposta de candidato a Presidente da 
Comissão, deverão ser adoptadas em devido tempo e de comum acordo entre o Parlamento e o 
Conselho Europeu; a fim de facilitar as referidas consultas, bem como o processo de aprovação 
da Comissão em geral, solicita ao Conselho que antecipe as próximas eleições parlamentares de 
Junho para Maio de 2009.

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à comissão competente em 
matéria de Regimento a fim que sejam propostas as alterações oportunas ao mesmo, 
previamente à entrada em vigor da Constituição.

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho 
Europeu, bem como ao Conselho de Ministros.
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Resolução do Parlamento Europeu sobre as conclusões da análise das propostas legislativas 
pendentes (2005/2214(INI)) - Relatório Sylvia-Yvonne Kaufmann

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, de 27 de 

Setembro de 2005, sobre as conclusões da análise das propostas legislativas pendentes 
(COM(2005)0462),

– Tendo em conta a carta do seu Presidente ao Presidente da Comissão Europeia, com data de 
23 de Janeiro de 20061,

– Tendo em conta a carta do Presidente da Comissão Europeia ao Presidente do Parlamento, 
com data de 8 de Março de 2006,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o parecer da 

Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0143/2006),
A. Considerando que, na sua comunicação acima citada, a Comissão anunciou a sua intenção de 

retirar 68 propostas que considera incongruentes com os objectivos da Estratégia de Lisboa e 
os princípios relativos à melhoria da legislação, ao passo que outras propostas serão objecto 
de uma nova avaliação do impacto económico e, se necessário, modificadas,

B. Considerando que a carta enviada pelo Presidente do Parlamento ao Presidente da Comissão,
depois de conhecidas as conclusões da análise dessa comunicação pelas comissões 
parlamentares, acolhe favoravelmente, de um modo geral, as intenções da Comissão, 
solicitando, porém, especificamente, que várias dessas propostas não sejam retiradas e 
opondo-se à eventual modificação de algumas outras propostas,

C. Considerando que a resposta enviada pelo Presidente da Comissão ao Presidente do 
Parlamento afirma que a Comissão tomou em devida conta a posição do Parlamento antes de 
adoptar a sua posição final e indica as razões específicas que a levaram a não aceder a alguns 
dos pedidos do Parlamento, bem como as possíveis iniciativas que a Comissão tenciona 
empreender futuramente para atender a alguns desses pedidos,

D. Considerando que essa comunicação proporciona uma excelente oportunidade para se 
proceder a uma análise mais aprofundada dos problemas relacionados com a retirada ou a 
modificação de propostas legislativas pela Comissão,

E. Considerando que, com raras excepções, os actos legislativos comunitários, na sua maioria, só 
podem ser adoptados com base numa proposta apresentada pela Comissão, a qual goza de um 
quase monopólio em matéria de iniciativa legislativa,

F. Considerando que o nº 2 do artigo 250º do Tratado CE dispõe que a Comissão "pode alterar a 
sua proposta em qualquer fase dos procedimentos para a adopção de um acto comunitário", 
"enquanto o Conselho não tiver deliberado",

G. Considerando que o artigo 250º, apesar de o papel do Parlamento, por razões históricas, não 

                                               

1 Ref. Pres-A-Courrier D(2006)300689.
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ser mencionado nessa disposição, deve ser interpretado em conjugação com o artigo 251º, 
quando se tratar da sua aplicação ao processo de co-decisão, e com o artigo 252º, no caso do 
processo de cooperação,

H. Considerando que sempre que uma posição comum é aprovada no termo da primeira leitura, o 
terceiro travessão do n° 2 do artigo 251º do Tratado CE apenas autoriza a Comissão a 
informar o Parlamento da sua posição e que, se a posição comum for, subsequentemente, 
alterada pelo Parlamento, a alínea c) do n° 2 do artigo 251º apenas autoriza a Comissão a 
emitir um parecer, tornando assim claro que a Comissão deixou de ser "proprietária" das suas 
propostas,

I. Considerando que os Tratados são omissos quanto à possibilidade da retirada de uma proposta 
legislativa pela Comissão,

J. Considerando que essa ausência de disposições relativas à retirada de propostas legislativas 
não tem impedido a Comissão de recorrer regularmente a essa prática,

K. Considerando que o Parlamento, o Conselho e a Comissão não parecem estar de acordo sobre 
a extensão dos poderes da Comissão relativamente à retirada de propostas legislativas,

L. Considerando que, apesar dessas divergências, a Comissão tem procedido regularmente à 
retirada de propostas legislativas, não tendo tal prática, em momento algum, dado origem à
instauração de processo no Tribunal de Justiça,

M. Considerando que a retirada de propostas apresentadas pela Comissão foi algumas vezes 
solicitada a esta última pelo próprio Parlamento,

N. Considerando que o Acordo-Quadro1 de 26 de Maio de 2005 sobre as relações entre o 
Parlamento e a Comissão dispõe que:
- "a Comissão compromete-se a apreciar cuidadosamente as alterações às suas propostas 

legislativas aprovadas pelo Parlamento, a fim de as tomar em consideração em 
eventuais propostas alteradas" (ponto 31),

- em todas as propostas legislativas, "a Comissão compromete-se a informar previamente 
o Parlamento e o Conselho da retirada das suas propostas" (ponto 32),

- nos processos legislativos que não impliquem co-decisão, a Comissão compromete-se a 
retirar, "se for caso disso", as propostas legislativas rejeitadas pelo Parlamento, bem 
como, caso decida manter a sua proposta, a expor as razões que a levaram a fazê-lo 
numa declaração perante o Parlamento (ponto 33),

O. Considerando que um acordo entre as três Instituições baseado em directrizes comuns relativo 
à retirada e, sendo necessário, à modificação de propostas legislativas pela Comissão poderia 
contribuir de forma positiva para o desenrolar dos processos legislativos;

1. Acolhe com satisfação a Comunicação da Comissão acima citada e considera que a retirada 
ou a modificação de uma grande maioria das propostas referidas na mesma irão contribuir 
para uma simplificação do ambiente legislativo comunitário, mas insiste em que sejam tidas 
devidamente em conta pela Comissão as objecções levantadas pelo Presidente do Parlamento 
na sua carta de 23 de Janeiro de 2006;

                                               

1 Textos Aprovados, P6_TA (2005)0194, Anexo.
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2. Congratula-se com o facto de, antes de adoptar a sua posição final, a Comissão ter 
reexaminado as suas propostas à luz das objecções do Parlamento; reconhece que a Comissão, 
sempre que não seguiu essas objecções, apresentou as razões que a levaram a fazê-lo e que, 
em alguns casos, também indicou possíveis iniciativas destinadas a satisfazer os desígnios do 
Parlamento;

3. Sublinha que a Comissão deverá, nos futuros procedimentos desta natureza, especificar as 
razões da retirada ou da modificação de cada uma das propostas, em vez de se ater à 
invocação de princípios gerais, sem explicar claramente os motivos que a terão conduzido à 
conclusão de que uma determinada proposta deve ser retirada ou modificada;

4. Congratula-se com o facto de a Comissão ter em conta os objectivos da Agenda de Lisboa 
antes de propor a retirada de uma proposta legislativa; lamenta, assim, que a Comissão tenha 
retirado a proposta de directiva sobre o estatuto da mútua europeia, que constitui, no entanto, 
um dos elementos-chave da estratégia de Lisboa; manifesta a sua surpresa pelo facto de a 
Comissão avançar o argumento da diversidade das legislações nacionais como obstáculo às 
iniciativas comunitárias; solicita, por conseguinte, à Comissão que tome até ao final do ano 
uma iniciativa tendente a permitir a elaboração de um estatuto da mútua europeia e da 
associação europeia;

5. Pede à Comissão que, imediatamente a seguir à sua investidura, elabore e apresente ao 
Parlamento e ao Conselho uma lista das propostas legislativas emanadas da Comissão 
precedente que tenciona manter;

6. Pede à Comissão que inclua no seu programa legislativo e no seu programa de trabalho anuais 
uma lista das propostas que pretende retirar ou modificar, para permitir que o Parlamento 
manifeste o seu ponto de vista, de acordo com as prerrogativas que lhe são conferidas pelos 
Tratados e com os procedimentos previstos no Acordo-Quadro acima citado;

7. Regista o facto de a possibilidade de retirada de uma proposta legislativa pela Comissão não 
ser mencionada em nenhuma disposição dos Tratados em vigor, ao passo que a possibilidade 
de modificar uma proposta legislativa é abrangida pelo princípio segundo o qual a Comissão 
pode modificar a sua proposta no curso do processo que conduz à adopção de um acto 
comunitário, tal como prevê o no nº 2 do artigo 250º do Tratado CE; admite que este princípio 
é igualmente aplicável ao processo de co-decisão, previsto pelo disposto no artigo 251º, e ao 
processo de cooperação, referido no artigo 252º; 

8. Reconhece, todavia, que, dentro de limites claramente estabelecidos, a competência da 
Comissão para retirar de uma proposta legislativa no curso de um processo que conduz à sua 
adopção:
- deriva do seu direito de iniciativa legislativa e constitui um complemento lógico à 

competência de que dispõe para modificar uma proposta;
- pode contribuir para dar maior importância ao papel da Comissão no processo legislativo, 

e
- pode ser considerado um elemento positivo, a fim de assegurar que os processos que 

conduzem à adopção de um acto comunitário bem como o diálogo interinstitucional têm 
por objectivo a promoção do "interesse da Comunidade";

9. Reafirma, no entanto, que tal possibilidade deve ser vista à luz das prerrogativas de que 
gozam as diversas Instituições no processo legislativo, tal como são definidas nos Tratados, e 
em conformidade com o princípio da cooperação leal entre as Instituições;
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10. Salienta que a possibilidade de retirada ou modificação não devem alterar o papel de cada 
uma das Instituições no processo legislativo, a ponto de pôr em risco o equilíbrio 
institucional, e que a possibilidade de retirada de propostas não equivale ao reconhecimento 
de uma espécie de "direito de veto" por parte da Comissão;

11. Insiste no facto de que a retirada ou a modificação de propostas legislativas devem estar 
sujeitas aos mesmos princípios gerais que regem a apresentação de propostas pela Comissão, 
devendo, nomeadamente, guiar-se pelos interesses da Comunidade e ser devidamente 
justificadas;

12. Considera, sem prejuízo da competência do Tribunal de Justiça para definir o alcance e os 
limites exactos das prerrogativas conferidas às Instituições pelos Tratados, que a definição de 
directrizes comuns pelas Instituições sobre a retirada ou a modificação de propostas 
legislativas pela Comissão, como complemento dos princípios pertinentes já estabelecidos no 
Acordo-quadro sobre as relações entre o Parlamento e a Comissão e no Acordo Institucional 
"Legislar melhor", constituiria um passo positivo no sentido de facilitar o processo legislativo, 
bem como o diálogo entre as Instituições;

13. Propõe as seguintes directrizes sobre a retirada e a modificação de propostas legislativas pela 
Comissão:

a) a Comissão pode, em princípio, retirar ou modificar uma proposta legislativa a qualquer 
momento do processo que conduz à sua adopção, enquanto o Conselho não tiver 
deliberado, o que significa que, nos processos de co-decisão e de cooperação, a 
Comissão já não poderá fazê-lo após a adopção da posição comum do Conselho, a não 
ser que, na sua decisão sobre a posição comum, o Conselho tenha excedido as suas 
competências de alteração da proposta da Comissão, de tal modo que a decisão 
constitua, na realidade, uma iniciativa legislativa do próprio Conselho, algo que o 
Tratado não prevê,

b) caso o Parlamento tenha rejeitado a proposta legislativa ou apresentado alterações 
substanciais à mesma, ou caso tenha solicitado à Comissão, de algum outro modo, a 
retirada ou a modificação substancial de uma proposta legislativa, isto será tomado 
devidamente em consideração pela Comissão; se esta, com base em motivos relevantes, 
decidir não seguir a posição expressa pelo Parlamento, exporá as razões que a levaram a 
fazê-lo numa declaração perante o Parlamento;

c) no caso de a Comissão pretender retirar ou modificar uma proposta legislativa por sua 
própria iniciativa, comunicará previamente a sua intenção ao Parlamento. Esta 
comunicação será transmitida atempadamente, para que o Parlamento tenha a 
oportunidade de emitir o seu ponto de vista sobre a questão, devendo incluir uma 
explicação clara das razões pelas quais a Comissão entende que uma determinada 
proposta deve ser retirada ou modificada. A Comissão terá devidamente em conta os 
pontos de vista do Parlamento. Se a Comissão, opondo-se à vontade do Parlamento, 
decidir retirar ou modificar a proposta, com base em motivos relevantes, exporá as 
razões que a levaram a fazê-lo numa declaração perante o Parlamento;

14. Salienta que a medida em que os pontos de vista do Parlamento são tomados em consideração 
pela Comissão é um elemento essencial da confiança política que constitui o fundamento de 
uma cooperação saudável entre as duas Instituições;

15. Considera que, no caso de a Comissão retirar ou modificar substancialmente uma proposta 
legislativa de um modo que afecte as prerrogativas legislativas do Parlamento, a questão 
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deverá ser submetida aos órgãos políticos competentes do Parlamento para uma apreciação 
quanto aos aspectos políticos; considera ainda que, no caso de a Comissão retirar ou modificar 
uma proposta legislativa, de um modo que afecte as prerrogativas dos dois ramos da 
autoridade orçamental, estes podem considerar que esta retirada não é efectiva e dar 
continuidade ao processo, na forma prevista pelos Tratados, até à eventual aprovação do acto 
em causa;

16. Considera que, caso tenha sido apresentada uma proposta legislativa nos termos do artigo 
138º do Tratado, a Comissão deve informar devidamente os parceiros sociais europeus da sua 
intenção de retirar ou de alterar substancialmente a proposta legislativa;

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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Decisão do Parlamento Europeu referente à conclusão da Declaração Comum sobre as regras 
práticas do processo de co-decisão (2005/2125(ACI)) - Relatório Jo Leinen

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta o artigo 251º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, 

– Tendo em conta a sua resolução de 5 de Maio de 1999 referente à Declaração Comum sobre as 
modalidades práticas do novo procedimento de co-decisão1, 

– Tendo em conta a decisão da Conferência dos Presidentes de 8 de Março de 2007, 
– Tendo em conta o projecto de revisão da Declaração Comum sobre as regras práticas do 

processo de co-decisão (a seguir designada "declaração revista"),
– Tendo em conta o nº 1 do artigo 120º e o nº 4 do ponto XVIII do Anexo VI do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0142/2007),
A. Considerando que o alargamento contínuo do âmbito de aplicação do processo de co-decisão 

confere-lhe uma maior importância no processo legislativo da União Europeia e redefine a 
natureza das relações interinstitucionais entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão, 

B. Considerando que o Parlamento, o Conselho e a Comissão se empenharam em tornar o processo 
legislativo da União Europeia mais transparente, coordenado, eficaz e democrático, 

C. Considerando que embora a Declaração Comum sobre as regras práticas do procedimento de 
co-decisão de 1999 se tenha revelado eficaz, a sua aplicação prática ao longo do tempo 
demonstrou a necessidade de proceder a algumas alterações, 

D. Considerando que os sucessivos alargamentos da União Europeia criaram problemas que 
afectam tanto a racionalização dos procedimentos como a optimização dos recursos, 

E. Considerando que a declaração revista responde às aspirações nesta matéria e permite que a 
futura cooperação interinstitucional se processe de uma forma construtiva e flexível, 

F. Considerando que os acordos interinstitucionais e os acordos-quadro produzem efeitos 
importantes, pelo que se afigura essencial proceder à compilação dos acordos em vigor e à sua 
publicação em anexo ao Regimento do Parlamento, a fim de facilitar a respectiva consulta e 
garantir a transparência,  

1. Reafirma o seu empenhamento em prol dos princípios da transparência, da responsabilidade e 
da eficácia, bem como a necessidade de prestar uma atenção particular à simplificação do 
processo legislativo da União Europeia, no respeito da ordem jurídica comunitária; 

2. Acolhe favoravelmente a declaração revista que melhora tanto a estrutura como o conteúdo da 
declaração de 1999 ao aditar uma série de disposições importantes que alinham o documento 
com as boas práticas existentes e visam reforçar a cooperação entre as três instituições no intuito 
de aumentar a eficácia e a qualidade da legislação da União Europeia; 

3. Convida o Parlamento a dotar-se de um método que harmonize as práticas das comissões 
parlamentares por ocasião dos trílogos, mediante a definição de um certo número de regras 

                                               

1JO C 279 de 1.10.1999, p. 229. 
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relativas à composição das delegações parlamentares, bem como das obrigações de 
confidencialidade ligadas aos seus trabalhos;

4. Acolhe favoravelmente, em particular, os seguintes melhoramentos introduzidos na declaração 
revista: 
(a) as novas disposições relativas à participação dos representantes da Presidência do Conselho 

nas reuniões das comissões parlamentares e aos pedidos de informações sobre a posição do 
Conselho, que constituem um passo no sentido da realização do objectivo de melhorar o 
diálogo entre os dois ramos da autoridade legislativa; 

(b) a consagração da prática de concluir os acordos alcançados durante as negociações 
informais entre as instituições mediante troca de cartas; 

(c) a consagração do princípio de que no domínio da revisão jurídico-linguística os serviços do 
Parlamento e do Conselho cooperam em pé de igualdade; 

(d) o acordo no sentido de proceder à assinatura de actos importantes numa cerimónia conjunta 
a realizar na presença dos meios de comunicação social, bem como de emitir conjuntamente 
comunicados de imprensa e realizar conferências de imprensa comuns para anunciar a 
conclusão bem sucedida dos trabalhos; 

5. Está convicto de que a declaração revista permitirá melhorar a abertura e transparência do 
trabalho legislativo empreendido no âmbito do processo de co-decisão;

6. Aprova a declaração revista apensa à presente decisão, a qual decide incluir em anexo ao seu 
Regimento; solicita que a declaração revista seja publicada no Jornal Oficial da União Europeia;

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e o respectivo anexo ao Conselho e 
à Comissão. 
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ANEXO

PARLAMENTO EUROPEU

CONSELHO

COMISSÃO
DECLARAÇÃO COMUM SOBRE AS REGRAS PRÁTICAS DO PROCESSO DE CO-DECISÃO 

(ARTIGO 251º DO TRATADO CE)

PRINCÍPIOS GERAIS
1. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, a seguir designados conjuntamente por 
"instituições", verificam que a prática actual dos contactos entre a Presidência do Conselho, a 
Comissão e os presidentes das comissões competentes e/ou relatores do Parlamento Europeu, bem 
como entre os co-presidentes do Comité de Conciliação, deu provas de eficácia. 

2. As instituições confirmam que esta prática, que se desenvolveu ao longo de todas as fases do 
processo de co-decisão, deve continuar a ser incentivada. As instituições comprometem-se a 
examinar os seus métodos de trabalho no sentido de utilizar com maior eficácia todas as 
possibilidades oferecidas pelo processo de co-decisão, tal como estabelecido no Tratado CE.

3. A presente Declaração Comum esclarece esses métodos de trabalho e as regras práticas para a 
sua prossecução. Complementa o Acordo Interinstitucional "Legislar Melhor"1 e, principalmente, as 
respectivas disposições relativas ao processo de co-decisão. As instituições comprometem-se a 
respeitar cabalmente tais compromissos em consonância com os princípios da transparência, da 
responsabilidade e da eficiência. A este respeito, as instituições deverão prestar uma atenção 
particular à realização de progressos em matéria de propostas de simplificação respeitando, 
concomitantemente, o acervo comunitário.
4. As instituições cooperam lealmente ao longo do processo, no sentido de aproximar ao máximo as 
suas posições, permitindo que o acto em causa seja aprovado numa fase inicial do processo.

5. Com este escopo em mira, cooperam através dos contactos interinstitucionais adequados para 
acompanhar o progresso do trabalho e analisar o grau de convergência em todas as fases do 
processo de co-decisão.
6. As instituições, nos termos dos respectivos regulamentos internos, comprometem-se a proceder 
regularmente a um intercâmbio de informação sobre os progressos nos dossiers de co-decisão. 
Asseguram que os respectivos calendários de trabalho sejam, na medida do possível, coordenados 
para facilitar o desenrolar dos trabalhos de forma coerente e convergente. Procurarão, pois, 
estabelecer um calendário indicativo para as várias fases conducentes à aprovação final das várias 
propostas legislativas, no pleno respeito da natureza política do processo de tomada de decisão.
7. A cooperação entre as instituições no contexto da co-decisão reveste, frequentemente, a forma de 
reuniões tripartidas ("trílogos"). Este sistema de trílogos demonstrou a sua vitalidade e flexibilidade, 

                                               

1 JO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
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aumentando significativamente as possibilidades de acordo na fase de primeira ou segunda leitura e 
contribuindo para a preparação do Comité de Conciliação.
8. Esses trílogos são usualmente conduzidos num contexto informal. Podem ser realizados em todas 
as fases do processo e a vários níveis de representação, em função da natureza da discussão 
esperada. Cada instituição, nos termos do respectivo regulamento interno, designará os seus 
participantes em cada reunião, definirá o respectivo mandato de negociação e informará 
atempadamente as outras instituições sobre os preparativos para a reunião.

9. Na medida do possível, quaisquer projectos de texto de compromisso submetidos a discussão 
numa reunião a realizar devem circular antecipadamente por todos os participantes. A fim de 
incrementar a transparência, os trílogos realizados no Parlamento Europeu e no Conselho devem ser 
anunciados, sempre que exequível.

10. A Presidência do Conselho procurará assistir às reuniões das comissões parlamentares. 
Considerará cuidadosamente quaisquer pedidos que receber no sentido de prestação de informação 
relacionada com a posição do Conselho, sempre que adequado.

PRIMEIRA LEITURA
11. As instituições cooperam lealmente no sentido de aproximar ao máximo as suas posições de 
modo a que, sempre que possível, o acto possa ser aprovado em primeira leitura.

Acordo na fase de primeira leitura no Parlamento Europeu
12. São estabelecidos contactos adequados destinados a facilitar a condução do processo em 
primeira leitura.

13. A Comissão facilita os contactos e exerce o seu direito de iniciativa de um modo construtivo, 
por forma a aproximar as posições do Parlamento Europeu e do Conselho, no respeito do equilíbrio 
institucional e do papel que o Tratado lhe confere.
14. Caso seja alcançado um acordo através de negociações informais em trílogos, o Presidente do 
Coreper envia, numa carta dirigida ao Presidente da comissão parlamentar competente, os detalhes 
substanciais do acordo, sob a forma de alterações à proposta da Comissão. A referida carta indica a 
disponibilidade do Conselho para aceitar este resultado, sujeito a revisão jurídico-linguística, no 
caso de o mesmo ser confirmado pela votação do plenário. É enviada à Comissão cópia desta carta.

15. Neste contexto, e na iminência da conclusão de um dossier em primeira leitura, a informação 
sobre a intenção de obter um acordo deverá ser disponibilizada prontamente, com a maior brevidade 
possível.

Acordo na fase da posição comum do Conselho
16. Caso não seja alcançado um acordo na primeira leitura do Parlamento Europeu, os contactos 
podem prosseguir tendo em vista obter o acordo na fase da posição comum.
17. A Comissão facilita os contactos e exerce o seu direito de iniciativa de um modo construtivo, 
por forma a aproximar as posições do Parlamento Europeu e do Conselho, no respeito do equilíbrio 
institucional e do papel que o Tratado lhe confere.

18. Caso seja alcançado um acordo nesta fase, o Presidente da comissão parlamentar competente, 
indica, numa carta dirigida ao Presidente do Coreper, a sua recomendação ao plenário no sentido de 
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aceitar a posição comum sem alterações, sujeita a confirmação da posição comum pelo Conselho e 
a revisão jurídico-linguística. É enviada à Comissão cópia desta carta.

SEGUNDA LEITURA
19. Na sua nota justificativa, o Conselho expõe, da forma mais clara possível, as razões que o 
levaram a aprovar a posição comum. Aquando da segunda leitura, o Parlamento Europeu tem em 
máxima conta essa nota e a posição da Comissão.
20. Previamente à transmissão da posição comum, o Conselho procura ponderar, em consulta com o 
Parlamento Europeu e com a Comissão, a data para a sua transmissão a fim de assegurar o máximo 
de eficiência no processo legislativo em segunda leitura.

Acordo na fase de segunda leitura no Parlamento Europeu
21. Assim que a posição comum for transmitida ao Parlamento Europeu, prosseguirão os contactos 
pertinentes, tendo em vista uma melhor compreensão das respectivas posições e permitir, assim, 
uma conclusão tão rápida quanto possível do processo legislativo.

22. A Comissão facilita os contactos e emite o seu parecer de forma a aproximar as posições do 
Parlamento Europeu e do Conselho, no respeito do equilíbrio institucional e do papel que o Tratado 
lhe confere.
23. Caso seja alcançado um acordo através de negociações informais em trílogos, o Presidente do 
Coreper envia, numa carta dirigida ao Presidente da comissão parlamentar competente, os detalhes 
substanciais do acordo, sob a forma de alterações à proposta da Comissão. A referida carta indica a 
disponibilidade do Conselho para aceitar este resultado, sujeito a revisão jurídico-linguística, no
caso de o mesmo ser confirmado pela votação do plenário. É enviada à Comissão cópia desta carta.

CONCILIAÇÃO
24. Tornando-se evidente que o Conselho não estará em posição de aceitar todas as alterações do 
Parlamento Europeu em segunda leitura e quando o Conselho estiver pronto para apresentar a sua 
posição, é organizado o primeiro trílogo. Cada instituição, nos termos do respectivo regulamento 
interno, designará os seus participantes em cada reunião e definirá o respectivo mandato de 
negociação. A Comissão indicará a ambas as delegações, o mais cedo possível, as suas intenções a 
respeito do seu parecer sobre as alterações do Parlamento Europeu em segunda leitura.

25. Os trílogos realizam-se ao longo de todo o procedimento de conciliação tendo por objectivo a 
resolução das questões pendentes e a preparação do terreno para a obtenção de um acordo no 
Comité de Conciliação. Os resultados dos trílogos são discutidos e eventualmente aprovados em 
reuniões das respectivas instituições.

26. O Comité de Conciliação é convocado pelo Presidente do Conselho, com o acordo do 
Presidente do Parlamento Europeu e no respeito das disposições do Tratado.

27. A Comissão participa no procedimento de conciliação e toma todas as iniciativas necessárias 
para aproximar as posições do Parlamento Europeu e do Conselho. Essas iniciativas podem incluir 
projectos de textos de compromisso que tenham em conta as posições do Parlamento Europeu e do 
Conselho e que respeitem o papel que o Tratado lhe confere.

28. A presidência do Comité de Conciliação é exercida conjuntamente pelo Presidente do 
Parlamento Europeu e pelo Presidente do Conselho. As reuniões do Comité são presididas 
alternadamente por cada um dos co-presidentes.
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29. As datas em que o Comité de Conciliação reúne, bem como as respectivas ordens do dia, são 
fixadas de comum acordo pelos co-presidentes tendo em vista o funcionamento eficaz do Comité de 
Conciliação ao longo do procedimento de conciliação. A Comissão é consultada sobre as datas 
previstas. O Parlamento Europeu e o Conselho reservam, a título indicativo, datas apropriadas para 
os procedimentos de Conciliação, informando a Comissão desse facto.

30.ºs co-presidentes podem incluir vários dossiers na ordem do dia de qualquer reunião do Comité 
de Conciliação. Para além do assunto principal ("ponto B"), relativamente ao qual não tenha sido 
alcançado acordo, podem ser abertas e/ou encerradas sem debate diligências de conciliação sobre 
outros temas ("ponto A").

31. O Parlamento Europeu e o Conselho, respeitando as disposições do Tratado relativas aos prazos, 
tomam em consideração, na medida do possível, os imperativos de calendário, nomeadamente os 
decorrentes dos períodos de interrupção da actividade das instituições, bem como das eleições para 
o Parlamento Europeu. Em qualquer caso, a interrupção da actividade deve ser tão curta quanto 
possível.
32. O Comité de Conciliação reúne alternadamente nas instalações do Parlamento Europeu e do 
Conselho, tendo em vista uma partilha equitativa das instalações, incluindo as instalações para a 
interpretação.

33. O Comité de Conciliação dispõe da proposta da Comissão, da posição comum do Conselho e do 
parecer da Comissão sobre esta, das alterações propostas pelo Parlamento Europeu e do parecer da 
Comissão sobre estas e de um documento de trabalho conjunto das delegações do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Este documento de trabalho deverá permitir aos utilizadores identificar 
facilmente as questões controversas e abordá-las com eficácia. A Comissão apresenta, regra geral, o 
seu parecer no prazo de três semanas a contar da recepção oficial dos resultados da votação do 
Parlamento Europeu e, em todo o caso, até ao início do procedimento de conciliação.
34. Os co-presidentes podem submeter textos à aprovação do Comité de Conciliação.

35. O acordo sobre o projecto comum firma-se durante uma reunião do Comité de Conciliação ou, 
posteriormente, através de troca de cartas entre os co-presidentes. É transmitida à Comissão cópia 
dessas cartas.

36. Se o Comité de Conciliação conferir o seu acordo a um projecto comum, o mesmo é submetido, 
após finalização jurídico-linguística, aos co-presidentes para aprovação formal. Todavia, em casos 
excepcionais e a fim de respeitar os prazos, pode ser submetido aos co-presidentes um ante-projecto 
comum para aprovação.

37. Os co-presidentes transmitem o projecto comum aprovado aos Presidentes do Parlamento 
Europeu e do Conselho, por carta assinada por ambos. Se o Comité de Conciliação não chegar a 
acordo sobre um projecto comum, os co-presidentes informam do facto os Presidentes do 
Parlamento Europeu e do Conselho, por carta assinada por ambos. Essas cartas são consideradas 
actas. É transmitida cópia dessas cartas à Comissão, a título informativo. Os documentos de 
trabalho utilizados durante o procedimento de conciliação serão disponibilizados no Registo de cada 
instituição uma vez concluído o procedimento.
38. O Secretariado-Geral do Parlamento Europeu e o Secretariado-Geral do Conselho asseguram 
conjuntamente o secretariado do Comité de Conciliação, em associação com o Secretariado-Geral 
da Comissão.
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DISPOSIÇÕES GERAIS
39. Se o Parlamento Europeu ou o Conselho entenderem ser essencial prorrogar os prazos previstos 
no artigo 251º do Tratado, informam do facto o Presidente da outra instituição, bem como a 
Comissão.
40. Quando as instituições alcançarem um acordo em primeira ou segunda leitura ou durante a 
conciliação, o texto acordado é finalizado pelos serviços de revisão jurídico-linguística do 
Parlamento Europeu e do Conselho, agindo em cooperação estreita e por mútuo acordo.

41. Sem acordo expresso a nível adequado quer do Parlamento Europeu quer do Conselho, não são 
introduzidas alterações em quaisquer textos acordados.

42. A finalização é efectuada tendo em devida conta os diferentes procedimentos no Parlamento 
Europeu e no Conselho, em particular no respeito dos prazos para a conclusão das formalidades 
internas. As instituições comprometem-se a não utilizar os prazos estabelecidos para a finalização 
jurídico-linguística dos actos para reabrir a discussão sobre questões de fundo.

43. O Parlamento Europeu e o Conselho acordam numa apresentação comum dos textos preparados 
conjuntamente por ambas as instituições.

44. Na medida do possível, as instituições comprometem-se a utilizar disposições padrão 
reciprocamente aceitáveis a incorporar nos actos aprovados em co-decisão, em particular, no que 
diz respeito às disposições relativas ao exercício das competências de execução (de acordo com a 
decisão sobre a "comitologia"1), à entrada em vigor, à transposição e à aplicação de actos e ao 
respeito pelo direito de iniciativa da Comissão.
45. As instituições procurarão realizar uma conferência de imprensa conjunta destinada a anunciar a 
conclusão bem sucedida do processo legislativo em primeira ou segunda leitura ou durante a 
conciliação. Procurarão igualmente emitir conjuntamente notas de imprensa.

46. Após a aprovação de cada acto legislativo, em co-decisão, pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho, o texto é submetido, para assinatura, ao Presidente do Parlamento Europeu e ao 
Presidente do Conselho, bem como aos Secretários-Gerais dessas instituições.
47. Os Presidentes do Parlamento Europeu e do Conselho recebem o texto para assinatura nas 
respectivas línguas e, na medida do possível, assinam os textos conjuntamente numa cerimónia 
conjunta a ser realizada mensalmente tendo em vista a assinatura de actos importantes na presença 
dos meios de comunicação social.
48. O texto assinado conjuntamente é enviado para publicação no Jornal Oficial da União Europeia. 
A publicação efectua-se, por norma, no prazo de dois meses após a aprovação do acto legislativo 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho.

                                               

1 Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999, p. 23; rectificação no JO L 
269 de 19.10.1999, p. 45). Decisão com a redacção que lhe foi dada pela Decisão 2006/512/CE (JO L 
200 de 22.7.2006, p. 11).
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49. Se uma das instituições detectar um erro material ou manifesto num texto (ou numa das versões 
linguísticas do mesmo), informa imediatamente do facto as outras instituições. Se o erro disser 
respeito a um acto ainda não aprovado pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho, os serviços de 
revisão jurídico-linguística do Parlamento Europeu e do preparam, em estreita cooperação, a 
corrigenda necessária. No caso de o erro dizer respeito a um acto já aprovado por uma ou por ambas 
as referidas instituições, independentemente de ter sido publicado ou não, o Parlamento Europeu e o 
Conselho aprovam, de comum acordo, uma rectificação elaborada de acordo com os respectivos 
processos.
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Resolução legislativa do Parlamento Europeu de 17 de Julho de 2006 sobre a proposta de 
decisão do Conselho que altera a Decisão 1999/468/CE que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à Comissão (2002/0298(CNS)) - Relatório Richard 
Corbett

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente, o terceiro 
travessão do artigo 202º,

– Tendo em conta o artigo I-36º do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa1,
– Tendo em conta o projecto do Conselho (10126/1/2006)2,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2002)0719)3 e a proposta 
alterada (COM(2004)0324)4,

– Tendo em conta a sua posição de 2 de Setembro de 20035,
– Tendo sido consultado de novo pelo Conselho, nos termos do artigo 202º do Tratado CE (C6-

0190/2006),
– Tendo em conta o artigo 51º e o nº3 do artigo 55º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais, (A6-0236/2006),
1. Aprova o texto do Conselho;

2. Solicita à comissão competente que pondere se convém alterar o Regimento, nomeadamente, 
o seu artigo 81º, com vista a habilitar o Parlamento a exercer nas melhores condições 
possíveis os seus direitos ao abrigo do novo procedimento de regulamentação com controlo;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à Comissão

                                               

1 JO C 310 de 16.12.2004, p. 1.
2 Ainda não publicado no JO.
3 Ainda não publicada no JO.
4 Ainda não publicada no JO.
5 JO C 76 E de 25.3.2004, p. 82.
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Decisão do Parlamento Europeu referente à celebração de um acordo interinstitucional sob 
a forma de uma declaração conjunta relativo a um projecto de decisão do Conselho que 
altera a Decisão 1999/468/EC que fixa as regras de exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão (novo procedimento de regulamentação com controlo) 
(2006/2152(ACI)) - Relatório Richard Corbett

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o terceiro 
travessão do artigo 202º,

 Tendo em conta a Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as 
regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão1,

 Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão 1999/468/CE 
(COM(2002)0719)2,

 Tendo em conta a Declaração do ex-Presidente da Comissão Europeia, Romano Prodi, 
perante o Parlamento Europeu, em 5 de Fevereiro de 2002 ("Declaração Prodi"),

 Tendo em conta a sua posição de 2 de Setembro de 20033,

 Tendo em conta a sua Resolução de 5 de Fevereiro de 2002 sobre a implementação da 
legislação relativa aos serviços financeiros4,

 Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(2004)0324)5,

 Tendo em conta o projecto de decisão do Conselho (10126/1/2006 – C6-0190/2006))6,

 Tendo em conta o projecto de declaração conjunta (10125/2006 - C6-0208/2006),

 Tendo em conta o nº 1 do artigo 120º do seu Regimento,

 Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0237/2006),
Considerando o seguinte:

A. O Conselho e a Comissão acordaram no Outono passado que iriam encetar conversações 
sobre as possibilidades de avançar com a reforma dos procedimentos de comitologia com 
base numa proposta alterada da Comissão.

                                               

1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (rectificação no JO L 269 de 19.10.1999, p. 45).
2 Ainda não publicada no JO.
3 JO C 76 E de 25.3.2004, p. 82.
4 JO C 284 E de 21.11.2002, p. 115.
5 Ainda não publicada no JO.
6 Ainda não publicada no JO.
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B. A Conferência dos Presidentes decidiu, em 10 de Novembro de 2005, iniciar um debate 
com o Conselho e a Comissão sobre os procedimentos de comitologia, tendo para esse 
efeito conferido mandato ao presidente da Conferência dos Presidentes das Comissões e ao 
relator da comissão competente, mandato que foi renovado em 19 de Janeiro de 2006.

C. Esse debate conduziu à elaboração de uma proposta para um novo procedimento e de um 
projecto de declarações relativas à decisão a tomar sobre esse procedimento.

D. A presente decisão introduzirá um novo procedimento na Decisão de 1999 sobre 
comitologia, designado por "Procedimento de regulamentação com controlo", que 
habilitará o Parlamento Europeu e o Conselho, em igualdade de condições, a controlar a 
aprovação de medidas "quase legislativas" de execução de actos aprovados em co-decisão, 
bem como a rejeitar semelhantes medidas.

E. O Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, assinado por todos os Chefes de 
Estado ou de Governo, reconhece ao Parlamento o direito de revogar a delegação de 
poderes (Artigo I-36º). O texto de compromisso final para o procedimento de 
regulamentação com controlo não prevê a atribuição deste direito ao Parlamento. O direito 
à revogação da  delegação de poderes continuará pois a ser uma exigência fulcral do 
Parlamento Europeu, susceptível de ser alcançada, sobretudo, pelo Tratado constitucional.

F. A presente resolução será acompanhada por uma declaração conjunta do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão, por uma declaração da Comissão a inscrever na acta 
do Conselho e por declarações da Comissão relativas à aplicação do novo procedimento.

G. Estas declarações reflectem importantes argumentos aduzidos pelas três instituições no 
decurso das negociações, sem os quais não teria sido possível alcançar o compromisso 
sobre o novo procedimento nem garantir o respectivo efeito prático,

1. Aprova a celebração do acordo, sob a forma de uma declaração conjunta apensa à presente 
decisão;

2. Regista a declaração da Comissão relativa ao seu compromisso de tomar medidas de 
transparência, assumido em ligação com a declaração conjunta;

3. Regista as declarações da Comissão relativas ao regime linguístico e ao início do período 
de controlo, bem como as relativas à adaptação dos actos em vigor, formuladas na mesma 
ocasião;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução, para conhecimento, ao 
Conselho e à Comissão.



Declaração do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
1. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão congratulam-se com a próxima aprovação 

da decisão do Conselho que altera a Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício das competências de execução atribuídas à 
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Comissão1. A introdução na Decisão de 1999 de um novo procedimento, denominado 
"procedimento de regulamentação com controlo", permitirá ao legislador controlar a 
aprovação das medidas "quase legislativas" de execução de actos aprovados por co-decisão.

2. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sublinham que, no quadro do Tratado 
vigente, tal decisão proporciona uma solução horizontal satisfatória para o desejo do 
Parlamento Europeu de controlar a execução dos actos aprovados por co-decisão.

3. Sem prejuízo das prerrogativas das autoridades legislativas, o Parlamento Europeu e o 
Conselho reconhecem que os princípios da boa legislação requerem que as competências de 
execução sejam atribuídas à Comissão sem limites de duração. Todavia, sempre que seja 
necessário proceder a uma adaptação num prazo determinado, o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão consideram que o controlo exercido pelo legislador poderia ser 
reforçado por uma cláusula que requeira que a Comissão apresente uma proposta de revisão 
ou de revogação das disposições relativas à delegação de competências de execução.

4. O novo procedimento será aplicável, a partir da sua entrada em vigor, às medidas quase 
legislativas previstas em actos a aprovar mediante o processo de co-decisão, incluindo as 
previstas em actos a aprovar futuramente em matéria de serviços financeiros (actos 
"Lamfalussy"). Em contrapartida, para ser aplicável aos actos aprovados por co-decisão já 
em vigor, estes terão de ser adaptados de harmonia com os procedimentos aplicáveis para o 
efeito, a fim de substituir o procedimento de regulamentação estabelecido no artigo 5º da 
Decisão 1999/468/CE pelo procedimento de regulamentação com controlo sempre que se 
trate de medidas abrangidas pelo seu âmbito de aplicação.

5. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão consideram urgente a adaptação dos 
seguintes actos: 

a) Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às alegações 
nutricionais e de saúde sobre os alimentos (ainda não publicado no Jornal Oficial),

b) Directiva 2006/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 
2006, relativa à reformulação da Directiva 93/6/CEE do Conselho, de 15 de Março de 
1993, relativa à adequação dos fundos próprios das empresas de investimento e das 
instituições de crédito (ainda não publicada no Jornal Oficial),

c) Directiva 2006/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 
2006, relativa à reformulação da Directiva 2000/12/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Março de 2000, relativa ao acesso à actividade das instituições de 
crédito e ao seu exercício (ainda não publicada no Jornal Oficial),

d) Directiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2006, 
relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas, que altera as 
Directivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho e que revoga a 
Directiva 84/253/CEE do Conselho (JO L 157 de 9.6.2006, p. 87).

                                               
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (rectificação no JO L 269 de 19.10.1999, p. 45).
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e) Regulamento (CE) nº 562/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 15 de Março de 2006, que estabelece o código comunitário relativo ao regime de 
passagem de pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras Schengen) (JO L 105 
de 13.4.2006, p. 1),

f) Directiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro 
de 2005, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo (JO L 309 
de 25.11.2005, p. 15),

g) Directiva 2005/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de 2005, 
relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos 
produtos que consomem energia e que altera as Directivas 92/42/CEE do Conselho 
e 96/57/CE e 2000/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 191 
de 22.7.2005, p. 29),

h) Directiva 2005/1/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 2005, 
que altera as Directivas 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE 
e 93/6/CEE do Conselho e as Directivas 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 
2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE, com vista a estabelecer uma nova estrutura 
orgânica para os comités no domínio dos serviços financeiros  (JO L 79 de 24.3.2005, 
p. 9),

i) Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23de 
Fevereiro de 2005, relativo aos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior 
e à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, de origem 
vegetal ou animal, e que altera a Directiva 91/414/CEE do Conselho (JO L 70 
de 16.3.2005, p. 1),

j) Directiva 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro 
de 2004, relativa à harmonização dos requisitos de transparência no que se refere às 
informações respeitantes aos emitentes cujos valores mobiliários estão admitidos à 
negociação num mercado regulamentado e que altera a Directiva 2001/34/CE 
(JO L 390 de 31.12.2004, p. 38), 

k) Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, 
relativa aos mercados de instrumentos financeiros, que altera as 
Directivas 85/611/CEE e 93/6/CEE do Conselho e a Directiva 2000/12/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Directiva 93/22/CEE do Conselho 
(JO L 145 de 30.4.2004, p. 1.).

l) Directiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Novembro 
de 2003, relativa ao prospecto a publicar em caso de oferta pública de valores 
mobiliários ou da sua admissão à negociação e que altera a Directiva 2001/34/CE (JO 
L 345 de 31.12.2003, p. 64),

m) Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de Setembro de 2003, relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais 
geneticamente modificados (JO L 268 de 18.10.2003, p. 1),
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n) Directiva 2003/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Junho de 2003, 
relativa às actividades e à supervisão das instituições de realização de planos de 
pensões profissionais (JO L 235 de 23.9.2003, p. 10).

o) Directiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro 
de 2003, relativa ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado 
(abuso de mercado) (JO L 96 de 12.4.2003, p. 16),

p) Directiva 2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro 
de 2003, relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) 
(JO L 37 de 13.2.2003, p. 24),

q) Directiva 2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro 
de 2003, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em 
equipamentos eléctricos e electrónicos (JO L 37 de 13.2.2003, p. 19),

r) Directiva 2002/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro 
de 2002, relativa à supervisão complementar de instituições de crédito, empresas de 
seguros e empresas de investimento de um conglomerado financeiro e que altera as 
Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE 
e 93/22/CEE do Conselho e as Directivas 98/78/CE e 2000/12/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (JO L 35 de 11.2.2003, p. 1),

s) Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 19 de Julho de 2002, relativo à aplicação das normas internacionais de 
contabilidade (JO L 243 de 11.9.2002, p. 1),

t) Directiva 2001/107/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Janeiro 
de 2002, que altera a Directiva 85/611/CEE do Conselho que coordena as disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de 
investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) com vista a regulamentar as 
sociedades de gestão e os prospectos simplificados (JO L 41 de 13.2.2002, p. 20),

u) Directiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro 
de 2001, que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso 
humano (JO L 311 de 28.11.2001, p. 67),

v) Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Março 
de 2001, relativa à libertação deliberada para o ambiente de organismos 
geneticamente modificados e que revoga a Directiva 90/220/CEE do Conselho (JO 
L 106 de 17.4.2001, p. 1),

w) Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da 
água (JO L 327 de 22.12.2000, p.1),

x) Directiva 2000/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro 
de 2000, relativa aos veículos em fim de vida (JO L 269 de 21.10.2000, p. 34),
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y) Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro
de 1998, relativa à colocação de produtos biocidas no mercado (JO L 123 
de 24.4.1998, p. 1).

A Comissão informou que, para o efeito, apresentará no mais breve prazo ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho propostas de alteração dos actos acima enumerados, a fim de neles 
introduzir o procedimento de regulamentação com controlo e, por conseguinte, revogar 
todas as disposições dos referidos actos que prevejam prazos-limite para a delegação de 
competências de execução na Comissão. O Parlamento Europeu e o Conselho diligenciarão 
por que tais propostas sejam aprovadas no mais breve prazo. 

6. De harmonia com o Acordo Interinstitucional de 16 de Dezembro de 2003 - "Legislar 
Melhor"1, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão recordam o importante papel 
desempenhado pelas medidas de execução na legislação. Além disso, consideram que os 
princípios gerais do Acordo Interinstitucional de 22 de Dezembro de 1998 sobre as 
directrizes comuns em matéria de qualidade de redacção da legislação comunitária2 se 
deveriam sempre aplicar às medidas de alcance geral aprovadas nos termos do novo 
procedimento de regulamentação com controlo

                                               

1 JO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
2 JO C 73 de 17.3.1999, p. 1.
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Decisão do Parlamento Europeu de 8 de Maio de 2008 referente à celebração de um Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento Europeu e a Comissão relativo às regras de aplicação 
da Decisão 1999/468/CE do Conselho, que fixa as regras de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão, com a redacção que lhe foi dada pela Decisão 2006/512/CE 
(2008/2002(ACI)) - Relatório Monica Frassoni

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente, de 27 de Março de 2008, transmitindo o Acordo 
Interinstitucional, tal como foi aprovado pela Conferência de Presidentes de 12 de Dezembro 
de 2007,

– Tendo em conta o artigo 202º do Tratado CE,

– Tendo em conta a Decisão 2006/512/CE do Conselho, de 17 de Julho de 2006, que altera a 
Decisão 1999/468/CE que fixa as regras de exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão1,

– Tendo em conta o projecto de acordo entre o Parlamento Europeu e a Comissão relativo às 
regras de aplicação da Decisão 1999/468/CE do Conselho, que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à Comissão, com a redacção que lhe foi dada pela 
Decisão 2006/512/CE (a seguir denominado "o novo Acordo"),

– Tendo em conta o artigo 81º e o n.º 1 do artigo 120.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0107/2008),
A. Considerando que certas disposições do Acordo entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

relativo às modalidades de aplicação da Decisão 1999/468/CE do Conselho de 28 de Junho de 
1999, que fixa as modalidades de exercício das competências de execução atribuídas à 
Comissão2 ("o Acordo de 2000"), não foram infelizmente tidas em conta pela Comissão, 
como é o caso, por exemplo, da disposição que prevê que o Parlamento receba, ao mesmo 
tempo e nos mesmos termos que os membros do comité, os vários documentos da 
comitologia, sendo certo que estes documentos são quase sempre transmitidos com atraso ao 
PE e, quaisquer que sejam as circunstâncias, nunca em simultâneo com o envio para os 
membros do comité,

B. Considerando que os procedimentos de aplicação da Decisão 1999/468/CEE do Conselho 
eram e — com excepção dos procedimentos de regulamentação com controlo — continuam a 
ser particularmente insatisfatórios, entre outros motivos, dada a forma como tem vindo a 
funcionar a base de dados da comitologia; e considerando que os documentos são amiúde 
enviados de forma avulsa e sem uma explicitação clara acerca do seu estatuto, verificando-se, 
por vezes, a aposição de indicações erróneas, como, por exemplo, o caso de um projecto de 
medidas de execução que ainda não fora votado em sede de comité ter sido enviado com a 

                                               

1 JO L 200, 22.07.2006, p. 11.
2  JO L 256, 10.10.2000, p. 19.
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menção "direito de controlo", quando deveria ter sido enviado com a referência "direito de 
informação", o que dá lugar a dúvidas no que diz respeito aos prazos a aplicar,

C. Considerando que este problema, na prática, reduz ainda mais o controlo já de si muito 
limitado do Parlamento em relação a todos os assuntos no âmbito da comitologia,

D. Considerando que a Comissão se comprometeu agora a estabelecer um registo electrónico de 
toda a documentação transmitida ao Parlamento, a que o Parlamento deverá ter acesso 
directo, facto que permitirá uma identificação clara dos documentos abrangidos por um 
mesmo procedimento, a indicação da fase em que o processo se encontra, o calendário 
previsto, a destrinça inequívoca entre o projecto que contém as medidas, tal como foi 
recebido pelo Parlamento, e o projecto final na sequência do parecer do comité, para além da 
referência explícita a toda e qualquer alteração introduzida nos documentos já transmitidos ao 
Parlamento,

E. Considerando que o novo Acordo é um documento de grande alcance político, não apenas em 
relação ao novo procedimento de regulamentação com controlo, mas em relação a todos os 
processos de comitologia, podendo inclusive estabelecer um precedente para futuros acordos 
interinstitucionais com objectivos análogos,

F. Considerando que, embora o novo Acordo seja para aplicar durante um breve período de 
transição, a experiência adquirida durante essa fase poderá revelar-se particularmente 
elucidativa; e considerando que o objectivo do novo Acordo visa garantir que, após a entrada 
em vigor do Tratado de Lisboa, todos os processos de comitologia entre as três instituições 
funcionem de maneira satisfatória;

1. Sublinha que o procedimento de regulamentação com controlo, quando aplicável, é 
juridicamente vinculativo para todas as partes, não sendo passível de negociação; exorta o 
Conselho, a Comissão e todas as comissões parlamentares a tomar este facto na devida conta 
em todos os processos legislativos relevantes;

2. Recorda que o procedimento de regulamentação com controlo deve ser aplicado a todas as 
medidas de âmbito geral que visem alterar elementos não essenciais de um instrumento 
básico adoptados em conformidade com o procedimento referido no artigo 251.º do Tratado, 
designadamente, mediante a supressão de alguns desses elementos, ou mediante o aditamento 
ao instrumento em causa dos novos elementos não essenciais;

3. Exorta o Conselho e a Comissão a aplicarem o novo procedimento de regulamentação com 
controlo a todos os casos que suscitem dúvidas e em relação aos quais possa não ser claro se 
o procedimento a aplicar deva ser o novo procedimento de regulamentação com controlo ou 
qualquer outro procedimento no âmbito da comitologia;

4. Salienta que o único objectivo do novo procedimento de regulamentação com controlo é o de 
reforçar o direito de controlo do Parlamento, e não, em circunstância alguma, o de alterar o 
âmbito das competências de execução atribuíveis à Comissão;

5. Considera que o novo Acordo representa um passo na direcção certa no que diz respeito aos 
direitos e às competências do Parlamento em matéria de legislação delegada;

6. Congratula-se pelo facto de o novo Acordo definir com mais precisão a obrigação de a 
Comissão informar o Parlamento nos termos do n.º 3 do artigo 7.º da Decisão 1999/468/CE, 
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ao estipular que o Parlamento deve ser informado sobre os trabalhos dos comités de acordo 
com normas que garantem a transparência e a eficácia do sistema de transmissão e a 
identificação das informações transmitidas e das diferentes fases do procedimento;

7. Manifesta fundadas esperanças de que a Comissão subscreva integralmente todas as 
disposições do novo Acordo, o que infelizmente não aconteceu no caso do Acordo de 2000;

8. Requer a observância escrupulosa de elevados padrões de qualidade nas sínteses, através da 
menção nas listas de participantes, no mínimo, dos nomes dos presentes na reunião em causa, 
das entidades a que pertencem e dos respectivos endereços de correio electrónico;

9. Frisa que o funcionamento eficaz do novo registo será o elemento decisivo no que diz 
respeito à aplicação integral e satisfatória do novo Acordo, pelo que aguarda com interesse 
que ele seja posto em prática; recomenda que, após o termo do período de transição, o 
Parlamento e a Comissão empreendam uma revisão do novo registo e corrijam quaisquer 
falhas e dificuldades que possam ocorrer na prática; recomenda que, no período inicial, o 
Parlamento recolha informações acerca do funcionamento do registo junto de todas as partes 
interessadas;

10. Saúda expressamente as novas disposições, ao abrigo das quais o registo deverá identificar de 
forma explícita o estatuto de todos os documentos de comitologia recebidos, as eventuais 
conexões com outros documentos já transmitidos e quaisquer alterações que possam ter sido 
introduzidas;

11. A este propósito, convida a Comissão a modificar os seus procedimentos internos, a fim de 
salvaguardar a distinção entre, por um lado, os projectos de medidas que têm de ser enviados 
ao Parlamento "para informação" e, em simultâneo, ao comité competente e, por outro lado,
os projectos de medidas que têm de ser enviados a Parlamento para que ele exerça o seu 
"direito de controlo";

12. Saúda a introdução de um "sistema de alerta rápido" destinado a informar o Parlamento, 
assim que se preveja que um projecto de medidas de execução vá ser submetido à apreciação 
de um comité, embora insista em que não se deve recorrer a este expediente para transformar 
as questões não urgentes em questões urgentes, atendendo a que os prazos reduzidos só 
podem ser aplicados em casos excepcionais e devidamente fundamentados;

13. Faz notar que, a fim de poder exercer o seu direito de controlo com base em informação 
adequada, o Parlamento necessita de receber com regularidade toda a documentação prévia, 
em que se explique o motivo por que a Comissão propõe determinadas medidas; acolhe 
favoravelmente o empenho da Comissão em auxiliar o Parlamento, a fim de salvaguardar a 
plena cooperação entre ambas as Instituições no tratamento de determinadas medidas de 
execução e exorta, por conseguinte, a Comissão a apresentar, a pedido do Parlamento, 
qualquer documento de base relacionado com um qualquer projecto de medidas de execução;

14. Não partilha o ponto de vista da Comissão, segundo o qual um projecto de medidas de 
execução transmitido ao Parlamento não deve ser colocado à disposição do público enquanto 
não for realizada a votação em comité, insistindo no seu próprio direito de consultar quem 
julgar necessário sobre o projecto de medidas de execução; insta a Comissão a reconsiderar o 
seu ponto de vista e a tornar públicos todos os projectos de medidas de execução, logo que 
sejam formalmente propostos;
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15. Aprova a celebração do novo Acordo e aguarda com expectativa a sua aplicação integral, 
imediatamente após a respectiva aprovação;

16. Decide anexar o novo Acordo ao seu Regimento, em substituição do respectivo Anexo XII;

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente Decisão e o seu Anexo, para 
conhecimento, ao Conselho, à Comissão e aos Parlamentos dos Estados-Membros.
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ANEXO

PARLAMENTO EUROPEU
COMISSÃO

ACORDO ENTRE O PARLAMENTO EUROPEU E A COMISSÃO

relativo às regras de aplicação da Decisão 1999/468/CE do Conselho, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução atribuídas à Comissão, com a redacção que lhe foi dada 

pela Decisão 2006/512/CE

Informação ao Parlamento Europeu

1. Nos termos do n.º 3 do artigo 7.º da Decisão 1999/468/CE1, o Parlamento Europeu é 
regularmente informado pela Comissão sobre os trabalhos dos comités2, de acordo com normas 
que garantem a transparência e a eficácia do sistema de transmissão e a identificação das 
informações transmitidas e das diferentes fases do procedimento. Para o efeito, o Parlamento 
Europeu recebe, ao mesmo tempo que os membros dos comités e nos mesmos termos, os 
projectos de ordem de trabalhos das reuniões dos comités, os projectos de medidas de execução 
que são apresentados aos referidos comités ao abrigo dos actos de base aprovados nos termos do 
artigo 251.º do Tratado, bem como o resultado das votações, os relatórios sumários das reuniões e 
a lista das autoridades a que pertencem as pessoas designadas pelos Estados-Membros como seus 
representantes.

Registo

2. A Comissão cria um registo que inclui todos os documentos transmitidos ao Parlamento 
Europeu3. O Parlamento Europeu tem acesso directo ao registo em causa. Nos termos do n.º 5 do 
artigo 7.º da Decisão 1999/468/CE, são colocadas à disposição do público as referências de todos 
os documentos transmitidos ao Parlamento Europeu.

3. De acordo com os compromissos assumidos pela Comissão na sua declaração sobre o n.º 3 do 
artigo 7.º da Decisão 1999/468/CE4, e uma vez estabelecidos os dispositivos técnicos adequados, 
o registo previsto no n.º 2 permitirá, em especial:

                                               

1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisão com a redacção que lhe foi dada pela Decisão 2006/512/CE (JO 
L 200 de 22.7.2006, p. 11).

2 No presente acordo, o termo "comité" é utilizado para designar os comités estabelecidos nos termos da 
Decisão 1999/468/CE, salvo especificação em contrário.

3 O prazo previsto para a criação do registo é 31 de Março de 2008.
4  JO C 171 de 22.7.2006, p. 21.
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- identificar claramente os documentos abrangidos pelo mesmo procedimento e a quaisquer 
alterações à medida de execução em cada fase do processo;

- indicar a fase do procedimento e o calendário;

- distinguir claramente entre os projectos de medidas recebidos pelo Parlamento Europeu, ao 
mesmo tempo que os membros do comité, ao abrigo do direito à informação, e o projecto 
definitivo, na sequência do parecer do comité, transmitido ao Parlamento Europeu;

- identificar claramente qualquer alteração a documentos já transmitidos ao Parlamento Europeu.

4. Se, após um período transitório com início na data de entrada em vigor do presente acordo, o 
Parlamento Europeu e a Comissão chegarem à conclusão de que o sistema funciona de modo 
satisfatório, a transmissão de documentos ao Parlamento Europeu será efectuada mediante 
notificação electrónica, com uma ligação ao registo previsto no n.º 2. Essa decisão é tomada por 
meio de troca de cartas entre os presidentes de ambas as instituições. Durante o período 
transitório, os documentos são transmitidos ao Parlamento Europeu sob a forma de anexo a uma 
mensagem de correio electrónico.

5. Além disso, a Comissão aceita enviar ao Parlamento Europeu, para conhecimento, a pedido da 
comissão parlamentar competente, projectos específicos de medidas de execução cujos actos de 
base não tenham sido aprovados nos termos do artigo 251.º do Tratado, mas que se revistam de 
especial importância para o Parlamento Europeu. As medidas em causa são incluídas no registo 
previsto no n.º 2 e a sua inclusão é notificada ao Parlamento Europeu.

6. Para além dos relatórios sumários referidos no n.º 1, o Parlamento Europeu pode requerer o 
acesso às actas das reuniões dos comités1. A Comissão aprecia os pedidos caso a caso, à luz das 
normas de confidencialidade estabelecidas no Anexo I ao Acordo-Quadro sobre as relações entre 
o Parlamento Europeu e a Comissão2.

Documentos confidenciais

7. Os documentos confidenciais são tratados de acordo com procedimentos administrativos 
internos estabelecidos por cada instituição de forma a oferecer todas as garantias necessárias.

Resoluções do Parlamento Europeu nos termos do artigo 8.º 
da Decisão 1999/468/CE

8. Nos termos do artigo 8.º da Decisão 1999/468/CE, o Parlamento Europeu pode considerar, 

                                               
1 V. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias, de 19 de Julho de 1999, no 

processo T-188/97, Rothmans/Comissão, Colect. 1999, p. II-2463.
2 JO C 121 de 24.4.2001, p. 122.
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através de uma resolução fundamentada, que um projecto de medidas de execução de um acto de 
base aprovado nos termos do artigo 251.º do Tratado excede as competências de execução 
previstas no referido acto de base.

9. O Parlamento Europeu aprova a referida resolução fundamentada nos termos do seu 
Regimento; dispõe, para esse efeito, do prazo de um mês a contar da recepção do projecto 
definitivo de medidas de execução nas versões linguísticas submetidas aos membros do comité 
em causa.

10. O Parlamento Europeu e a Comissão acordam que é conveniente estabelecer, a título 
permanente, um prazo mais curto para determinados tipos de medidas de execução urgentes, 
sobre as quais deve ser tomada uma decisão num período mais curto, no interesse da boa gestão. 
Tal é aplicável, em especial, a determinados tipos de medidas relacionadas com a acção externa, 
incluindo a ajuda humanitária e de emergência, com a protecção da saúde e da segurança, com a 
segurança dos transportes e com as derrogações às regras de contratos públicos. Um acordo entre 
o comissário e o presidente da comissão parlamentar competentes estabelecerá os tipos de 
medidas visados e os prazos aplicáveis. Qualquer das partes poderá, a todo o momento, revogar 
esse acordo.

11. Sem prejuízo dos casos referidos no n.º 10, o prazo é mais curto em situações de urgência, 
bem como para medidas de gestão corrente e/ou que tenham um prazo de validade limitado. Esse 
prazo pode ser muito curto, em casos de extrema urgência, em especial por razões de saúde 
pública. Cabe ao comissário competente estabelecer o prazo adequado, indicando as razões para o 
mesmo. O Parlamento Europeu poderá, então, utilizar um processo que permita delegar a 
aplicação do artigo 8.º da Decisão 1999/468/CE na comissão parlamentar competente, a qual 
poderá enviar uma resposta à Comissão dentro do prazo aplicável.

12. Logo que os serviços da Comissão prevejam que deva ser enviado a um comité um projecto 
de medidas abrangidas pelos n.ºs 10 e 11, alertam para o facto, a título informal, o secretariado da 
comissão ou comissões parlamentares competentes. Logo que o projecto inicial de medidas tenha 
sido apresentado aos membros do comité, os serviços da Comissão notificam o secretariado da 
comissão ou comissões parlamentares em causa da respectiva urgência e dos prazos aplicáveis, 
uma vez apresentado o projecto definitivo.

13. Na sequência da aprovação pelo Parlamento Europeu de uma resolução nos termos do n.º 8, 
ou de uma resposta nos termos do n.º 11, o comissário competente informa o Parlamento Europeu 
ou, se for caso disso, a comissão parlamentar competente, do seguimento que a Comissão 
pretende dar à mesma.

14. São incluídos no registo os dados referidos nos n.ºs 10 a 13.

Procedimento de regulamentação com controlo

15. Caso se aplique o procedimento de regulamentação com controlo, e na sequência da votação 
no comité, a Comissão informa o Parlamento Europeu sobre os prazos aplicáveis. Sem prejuízo 
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do disposto no n.º 16, esses prazos apenas começam a contar após a recepção de todas as versões 
linguísticas pelo Parlamento Europeu.

16. Caso se apliquem prazos reduzidos (alínea b) do n.º 5 do artigo 5.º-A da Decisão 
1999/468/CE) e nos casos de urgência (n.º 6 do artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE), os prazos 
apenas começam a contar a partir da data de recepção pelo Parlamento Europeu do projecto 
definitivo de medidas de execução nas versões linguísticas submetidas aos membros do comité, 
salvo objecção por parte do presidente da comissão parlamentar. Em qualquer caso, a Comissão 
procurará enviar ao Parlamento Europeu, tão rapidamente quanto possível, todas as versões 
linguísticas. Logo que os serviços da Comissão prevejam que deverá ser enviado a um comité um 
projecto de medidas abrangidas pela alínea b) do n.º 5 ou pelo n.º 6 do artigo 5.º-A, alertam para 
o facto, a título informal, o secretariado da comissão ou comissões parlamentares competentes.

Serviços financeiros

17. Em conformidade com a sua declaração sobre o n.º 3 do artigo 7.º da Decisão 1999/468/CE, 
no que respeita aos serviços financeiros a Comissão compromete-se a:

- garantir que o funcionário da Comissão que preside a uma reunião de comité informe o 
Parlamento Europeu, a pedido deste, depois de cada reunião, sobre todos os debates relativos ao 
projecto de medidas de execução submetido a esse comité;

- dar resposta oral ou escrita a qualquer pergunta relacionada com os debates sobre os projectos 
de medidas de execução submetidos a um comité.

Por último, a Comissão garante que os compromissos assumidos durante a sessão plenária do 
Parlamento de 5 de Fevereiro de 20021 e reiterados na sessão plenária de 31 de Março de 20042,
bem como os referidos nos pontos 1 a 7 da carta de 2 de Outubro de 20013 do Comissário 
Bolkestein à presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento 
Europeu, serão cumpridos no que diz respeito à totalidade do sector dos serviços financeiros 
(incluindo valores mobiliários, bancos, seguros, pensões e contabilidade).

Calendário de trabalhos parlamentares

18. Com excepção dos casos em que sejam aplicáveis prazos reduzidos e dos casos de urgência, a 
Comissão tem em conta, ao transmitir documentos no âmbito do presente Acordo, os períodos de 
interrupção dos trabalhos do Parlamento Europeu (durante o Verão, o Inverno e as eleições 
europeias), a fim de garantir que o Parlamento disponha da possibilidade de exercer as suas 
prerrogativas nos prazos previstos, quer na Decisão 1999/468/CE, quer no presente Acordo.

                                               
1 JO C 284 E de 21.11.2002, p. 19.
2 JO C 103 E de 29.4.2004, p. 446 e Relato Integral (CRE) da sessão plenária de 31 de Março de 2004, 

“Votações”.
3 JO C 284 E de 21.11.2002, p. 83.
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Cooperação entre o Parlamento Europeu e a Comissão

19. As duas instituições manifestam a sua disposição de prestar assistência mútua, tendo em vista 
garantir uma cooperação plena, no tratamento de medidas de execução específicas. Para o efeito, 
serão estabelecidos contactos adequados a nível administrativo.

Acordos anteriores

20. É substituído o Acordo entre o Parlamento Europeu e a Comissão, de 2000, relativo às 
modalidades de aplicação da Decisão 1999/468/CE1 do Conselho. O Parlamento Europeu e a 
Comissão consideram, no que lhes diz respeito, caducos os acordos e convenções seguintes que, 
por consequência, deixam de produzir efeitos: acordo Plumb/Delors de 1988, acordo 
Samland/Williamson de 1994 e Modus Vivendi de 19942.

                                               

1 JO L 256 de 10.10.2000, p. 19.
2 JO C 102 de 4.4.1996, p. 1.
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Resolução do Parlamento Europeu de 18 de Junho de 2008 sobre a proposta de decisão do 
Parlamento Europeu que modifica a sua Decisão 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de 
Março de 1994, relativa ao estatuto e às condições gerais de exercício das funções de 
Provedor de Justiça Europeu (2006/2223(INI)) - Relatório Anneli Jäätteenmäki

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta a carta do Provedor de Justiça Europeu ao seu Presidente, em 11 de Julho de 

2006;
– Tendo em conta a carta do seu Presidente enviada em 21 de Setembro de 2006, à Comissão 

dos Assuntos Constitucionais,
– Tendo em conta o n.º 4 do artigo 195.º do Tratado CE,

– Tendo em conta o n.º 4 do artigo 107.º-D do Tratado Euratom, 
– Tendo em conta a sua Decisão 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de Março de 1994, relativa 

ao estatuto e às condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu1, 
tal como foi incorporado no Anexo X do Regimento do Parlamento, 

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 45.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e o parecer 

da Comissão das Petições (A6-0076/2007),
1. Aprova a decisão, em anexo, que modifica a sua Decisão 94/262/CECA, CE, Euratom;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
tendo em vista a aplicação do n.º 4 do artigo 195.º do Tratado CE;

3. Encarrega o seu Presidente de assegurar a publicação atempada da decisão em anexo no 
Jornal Oficial da União Europeia, após a emissão do parecer da Comissão e a aprovação pelo 
Conselho.

                                               

1 JO L 113 de 4.5.1994, p. 15. Decisão alterada pela Decisão 2002/262/CE, CECA, Euratom (JO L 92, de 
9.4.2002, p. 13).
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Decisão do Parlamento Europeu que altera a Decisão 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de 
Março de 1994, relativa ao estatuto e às condições gerais de exercício das funções de Provedor 

de Justiça Europeu
O PARLAMENTO EUROPEU,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o n.º 4 do artigo 
195.°,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, 
nomeadamente o n.º 4 do artigo 107.º-D,
Tendo em conta o projecto de decisão aprovado pelo Parlamento Europeu em 22 de Abril de 
20081 e as alterações aprovadas em 18 de Junho de 20082,
Tendo em conta o parecer da Comissão,

Com a aprovação do Conselho3,
Considerando o seguinte:

(1) A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia4 reconhece o direito à boa 
administração como um direito fundamental dos cidadãos europeus.

(2) A confiança dos cidadãos na capacidade do Provedor de Justiça para proceder a inquéritos 
exaustivos e imparciais em casos de alegada má administração é fundamental para o êxito 
da acção do Provedor de Justiça.

(3) É aconselhável adaptar o estatuto do Provedor de Justiça a fim de eliminar qualquer 
possível incerteza quanto à capacidade do Provedor de Justiça para proceder a inquéritos 
exaustivos e imparciais em casos de alegada má administração.

(4) É aconselhável adaptar o estatuto do Provedor de Justiça a fim de ter em conta uma 
eventual evolução das disposições legais ou da jurisprudência no que respeita à intervenção 
de organismos, serviços e agências da União Europeia em processos instaurados no 
Tribunal de Justiça.

(5) É aconselhável adaptar o estatuto do Provedor de Justiça a fim de ter em conta as mudanças 
dos últimos anos no papel das instituições e organismos da União Europeia na luta contra a 
fraude aos interesses financeiros da União Europeia, nomeadamente a criação do 
Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), a fim de permitir que o Provedor de 
Justiça notifique tais instituições ou organismos a respeito de toda e qualquer informação 
que caia no âmbito da competência destes.

(6) É aconselhável adoptar medidas a fim de permitir que o Provedor de Justiça desenvolva a 

                                               

1 Ainda não publicada em JO.
2 Ainda não publicada em JO.
3 Decisão do Conselho de 12 de Junho de 2008.
4 JO C 303 de 14.12.2007, p. 1.
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sua cooperação com instituições nacionais e internacionais homólogas ou mesmo com 
competências mais vastas que as do Provedor de Justiça Europeu (como, por exemplo, a 
protecção dos direitos do Homem), uma vez que essa cooperação pode representar um 
contributo positivo para melhorar a eficácia da acção do Provedor de Justiça.

(7) O Tratado que institui a Comunidade do Carvão e do Aço caducou em 2002,

DECIDE:
Artigo 1.º

Alterações à Decisão 94/262/CECA, CE, Euratom
A Decisão 94/262/CECA, CE, Euratom é alterada do seguinte modo:

1. Na primeira citação é suprimido o segmento ", o n.º 4 do artigo 20.º-D do Tratado que 
institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço";

2. O terceiro considerando passa a ter a seguinte redacção:
"Considerando que o Provedor de Justiça, que poderá igualmente agir por iniciativa 

própria, deve ter acesso a todos os elementos necessários ao exercício das suas 
funções; que, para tal, as instituições e organismos comunitários estão obrigados a 
prestar ao Provedor de Justiça as informações que este lhes solicitar, sem prejuízo do 
dever que cabe a este último de não as divulgar; que o acesso às informações ou 
documentos classificados, em particular aos documentos sensíveis na acepção do 
artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 1049/20011, deverá estar sujeito ao cumprimento 
das regras de segurança da instituição ou do organismo comunitário em causa; que as 
instituições ou organismos que transmitem as informações ou os documentos 
classificados mencionados no primeiro parágrafo do n.° 2 do artigo 3.° deverão 
notificar o Provedor de Justiça dessa classificação; que, para a aplicação do disposto 
no primeiro parágrafo do n.° 2 do artigo 3.°, o Provedor de Justiça deverá acordar 
previamente com a instituição ou organismo em causa as regras de tratamento das 
informações ou documentos classificados e de outras informações cobertas pela 
obrigação de sigilo profissional; que, caso entenda que a assistência solicitada não lhe 
foi prestada, o Provedor de Justiça deve informar o Parlamento Europeu desse facto, 
ao qual compete proceder às diligências necessárias;

1 Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 2001, relativo ao 
acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão (JO L 145 de 
31.5.2001, p. 43).";

3. No n.º 1 do artigo 1.º, é suprimido o segmento ", o n.º 4 do artigo 20.º-D do Tratado que 
institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço";

4. O n.º 2 do artigo 3.º passa a ter a seguinte redacção:

"2.As instituições e organismos comunitários prestam ao Provedor de Justiça quaisquer 
informações que este solicite e autorizam o seu acesso à documentação relevante. O acesso 
a informações ou documentos classificados, em particular a documentos sensíveis na 
acepção do artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 1049/2001, está sujeito ao cumprimento das 
regras de segurança da instituição ou do organismo comunitário em causa.



PE423.766 162/393

PT

As instituições ou organismos que transmitem as informações ou documentos classificados 
a que se refere o primeiro parágrafo informam o Provedor de Justiça dessa classificação.
Para a aplicação do disposto no primeiro parágrafo, o Provedor de Justiça acorda 
previamente com a instituição ou organismo em causa as regras de tratamento de 
informações ou documentos classificados e de outras informações cobertas pela obrigação 
de sigilo profissional.
As instituições ou organismos em causa apenas autorizam o acesso aos documentos 
provenientes de um Estado-Membro classificados de secretos por força de uma disposição 
legal ou regulamentar em caso de acordo prévio deste Estado-Membro.

Aqueles podem autorizar o acesso a outros documentos provenientes dos Estados-Membros 
depois de prevenirem o Estado-Membro em causa desse facto.

Em ambos os casos e nos termos do artigo 4.º, o Provedor de Justiça não pode divulgar o 
conteúdo desses documentos.

Os funcionários e outros agentes das instituições e organismos comunitários devem 
testemunhar a pedido do Provedor de Justiça; aqueles não deixam de estar sujeitos às regras 
aplicáveis do Estatuto dos Funcionários, nomeadamente o dever de sigilo profissional.";

5. O artigo 4.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 4.º
1. O Provedor de Justiça e os respectivos funcionários – a quem se aplicam o artigo 287.º 
do Tratado que institui a Comunidade Europeia e o artigo 194.º do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica – não podem divulgar informações e 
documentos de que tomarem conhecimento no âmbito dos inquéritos a que procederem. 
Sem prejuízo do disposto no n.º 2, não podem, nomeadamente, divulgar qualquer 
informação classificada ou documento apresentado ao Provedor de Justiça, em especial 
documentos sensíveis na acepção do artigo 9.° do Regulamento (CE) n.° 1049/2001, 
documentos abrangidos pelo âmbito de aplicação da legislação comunitária relativa à 
protecção dos dados pessoais ou quaisquer informações que possam prejudicar o queixoso 
ou qualquer outro interveniente.
2. Se, no âmbito de um inquérito, tomar conhecimento de factos que considere terem 
relevância penal, o Provedor de Justiça informa imediatamente as autoridades nacionais 
competentes, por intermédio das Representações Permanentes dos Estados-Membros junto 
das Comunidades Europeias e, na medida em que a questão se enquadre nas suas 
competências, a instituição, o organismo ou serviço comunitário competente em matéria de 
luta contra a fraude; se for caso disso, o Provedor de Justiça informa também a instituição 
ou organismo comunitário de que depende o funcionário ou agente em causa, que pode 
aplicar o segundo parágrafo do artigo 18º do Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades das Comunidades Europeias. O Provedor de Justiça pode também informar a 
instituição ou organismo comunitário interessado de factos que ponham em causa o 
comportamento de um dos seus funcionários ou agentes do ponto de vista disciplinar.";

6. É inserido o seguinte artigo 4.º-A:
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"Artigo 4.º-A

O Provedor de Justiça e os respectivos funcionários tratam os pedidos de acesso público a 
documentos para além dos referidos no n.º 1 do artigo 4.º nos termos e dentro dos limites 
previstos no Regulamento (CE) n.º 1049/2001.";

7. O artigo 5.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 5.º
1. Na medida em que tal possa contribuir para aumentar a eficácia dos seus inquéritos e 
salvaguardar melhor os direitos e interesses das pessoas que lhe apresentem queixas, o
Provedor de Justiça pode cooperar com as autoridades homólogas existentes em alguns 
Estados-Membros, nos termos da lei nacional aplicável. O Provedor de Justiça não pode 
exigir por com este fundamento documentos a que não teria acesso nos termos do artigo 3.º.

2. No âmbito das funções que lhe são atribuídas no artigo 195.º do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e no artigo 107.º-D do Tratado que institui a Comunidade Europeia 
da Energia Atómica, e evitando a sobreposição relativamente às actividades de outras 
instituições ou organismos, o Provedor de Justiça pode, nos mesmos termos, cooperar com 
instituições e organismos dos Estados-Membros competentes em matéria de promoção e 
protecção dos direitos fundamentais.".

Artigo 2.º
A presente decisão deve ser publicada no Jornal Oficial da União Europeia.

Artigo 3.º
A presente decisão entra em vigor catorze dias após a sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.
Feito em Estrasburgo, em

Pelo Parlamento Europeu

O Presidente
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Decisão do Parlamento Europeu, de 19 de Fevereiro de 2009, referente ao projecto de 
decisão do Parlamento Europeu, do Conselho, da Comissão, do Tribunal de Justiça, do 
Tribunal de Contas, do Comité Económico e Social Europeu e do Comité das Regiões 
relativa à organização e ao funcionamento do Serviço das Publicações da União Europeia 
(2008/2164(ACI)) - Relatório Hanne Dahl                                              (Edição provisória)

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta a carta do seu Presidente de 1 de Outubro de 2008,

– Tendo em conta o projecto de decisão do Parlamento Europeu, do Conselho, da Comissão, do 
Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Comité Económico e Social Europeu e do 
Comité das Regiões relativa à organização e ao funcionamento do Serviço das Publicações da 
União Europeia (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008),

– Tendo em conta o n.º 1 e o n.º 2 do Artigo 254 do Tratado CE,
– Tendo em conta a Declaração n.º 3 respeitante ao artigo 10.º do Tratado que institui a 

Comunidade Europeia, anexa à Acta Final da Conferência Intergovernamental que adoptou o 
Tratado de Nice1,

– Tendo em conta o n.º 1 do artigo 120.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o parecer da 

Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0426/08),
A. Considerando que o Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias (a seguir 

designado Serviço das Publicações - OPOCE) foi criado em 1969 por uma decisão do 
Parlamento Europeu, do Conselho, da Comissão, do Tribunal de Justiça e do Comité 
Económico e Social Europeu2,

B. Considerando que essa decisão foi alterada em 19803 e revogada e substituída por uma nova 
decisão em 20004,

                                               
1 JO C 80, 10.3.2001, p. 77.
2 Decisão 69/13/Euratom/CECA/CEE, de 16 de Janeiro de 1969 (JO L 13, 18.1.1969, p. 19).
3 Decisão 80/443/CEE, Euratom, CECA, de 7 de Fevereiro de 1980, que altera a Decisão de 16 de Janeiro de 1969 
relativa à instalação do Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias 
(JO L 107, 25.4.1980, p. 44)
4 Decisão 2000/459/CE, CECA, Euratom do Parlamento Europeu, do Conselho, da Comissão, do Tribunal 

de Justiça, do Tribunal de Contas, do Comité Económico e Social e do Comité das Regiões de 20 de 
Julho de 2000, relativa à organização e ao funcionamento do Serviço das Publicações Oficiais das 
Comunidades Europeias 

(JO L 183, 22.7.2000, p. 12).
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C. Considerando que o Parlamento, no n.º 45 da sua resolução de 29 de Janeiro de 20041 sobre a 
decisão de quitação pela execução do Orçamento Geral das Comunidades Europeias para o 
exercício de 2001, fez a seguinte observação: "[O Parlamento ...] "considera que, como o 
caso do OPOCE demonstra, é extremamente difícil identificar responsabilidades políticas 
claras em organismos interinstitucionais; solicita, por conseguinte, às instituições que 
reavaliem as disposições legais que regem os organismos interinstitucionais existentes sem 
pôr em causa o princípio da colaboração interinstitucional, que permite ao orçamento 
comunitário realizar importantes economias; insta, por esse motivo, as instituições europeias 
a alterarem as bases jurídicas das instituições interinstitucionais por forma a que essas bases 
permitam uma atribuição clara das responsabilidades administrativas e políticas;",

D. Considerando que Comissão transmitiu um projecto de uma nova decisão que revoga e 
substitui a Decisão 2000/459/CE, Euratom actualmente em vigor,

E. Considerando que o projecto de decisão se destina a definir mais pormenorizadamente as 
competências e tarefas do Serviço das Publicações da União Europeia, as responsabilidades 
respectivas das instituições, as tarefas do comité de direcção e do director do Serviço das 
Publicações,

F. Considerando que o Serviço das Publicações é um órgão estabelecido com o comum acordo 
das instituições, encontrando-se assim preenchidos os critérios de um acordo 
interinstitucional,

G. Considerando que os Secretários-Gerais das instituições envolvidas aprovaram o projecto em 
18 de Abril de 2008 e que a Mesa do Parlamento deu a sua aprovação em 3 de Setembro de 
2008,

H. Considerando que o n.º 1 do artigo 120.º do Regimento prevê que os acordos 
interinstitucionais sejam assinados pelo Presidente, após apreciação pela comissão 
competente para os assuntos constitucionais e após a aprovação do Parlamento,

1. Aprova o projecto de decisão anexo;
2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho, 

à Comissão, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões.

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu sobre as medidas adoptadas pela Comissão para dar seguimento às 

observações constantes da resolução que acompanha a decisão de quitação pela execução do
Orçamento Geral das Comunidades Europeias para o exercício de 2001 (JO C 96 E, 21.4.2004, p. 112).
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ANEXO 
Projecto de

DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU, DO CONSELHO, DA COMISSÃO, DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, DO TRIBUNAL DE CONTAS, DO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 

EUROPEU E DO COMITÉ DAS REGIÕES
relativa à organização e ao funcionamento do Serviço das Publicações

da União Europeia

O PARLAMENTO EUROPEU,

O CONSELHO,

A COMISSÃO,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

O TRIBUNAL DE CONTAS,

O COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU,

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica,

Considerando o seguinte: 

(1) O artigo 8.º da Decisão dos representantes dos Governos dos Estados-Membros, de 8 de 
Abril de 19651, relativa à instalação provisória de certas instituições e de certos serviços 
das Comunidades, previu a instalação de um Serviço das Publicações Oficiais das 
Comunidades (a seguir designado “o Serviço”) no Luxemburgo. Esta disposição foi 
aplicada em último lugar pela Decisão 2000/459/CE, CECA, Euratom2.

(2) As regras e regulamentações aplicáveis aos funcionários e outros agentes das 
Comunidades Europeias aplicam-se ao Serviço. É necessário ter em consideração as 
últimas alterações nelas introduzidas.

                                               

1 JO L 152 de 13.7.1967, p. 18.
2 JO L 183 de 22.7.2000, p. 12.
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(3) O Regulamento Financeiro (CE, Euratom) n.º 1605/2002, de 25 de Junho de 2002, 
aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias1, contém disposições 
específicas relativas ao funcionamento do Serviço. 

(4) O sector da edição passa neste momento por uma evolução tecnológica profunda, que é 
necessário ter em conta para o funcionamento do Serviço.

(5) Para obter maior clareza, é conveniente revogar a Decisão 2000/459/CE, CECA, Euratom 
e substituí-la pela presente decisão, 

DECIDEM:

Artigo 1.º

O Serviço das Publicações
1. O Serviço das Publicações da União Europeia (a seguir designado “o Serviço”) é um 

serviço interinstitucional que tem por objecto assegurar, nas melhores condições 
possíveis, a edição das publicações das instituições das Comunidades Europeias e da 
União Europeia. 

Para este efeito, o Serviço, por um lado, permite que as instituições cumpram as suas 
obrigações em matéria de divulgação dos textos regulamentares e, por outro, contribui 
para a concepção técnica e a aplicação das políticas de informação e de comunicação 
nos domínios da sua competência.

2. O Serviço é gerido pelo director, de acordo com as orientações estratégicas fixadas por 
um comité de direcção. À excepção das disposições específicas referentes à vocação 
interinstitucional do Serviço consagradas na presente decisão, o Serviço aplica os 
procedimentos administrativos e financeiros da Comissão. Ao estabelecer estes 
procedimentos, a Comissão tem em conta a natureza específica do Serviço.

Artigo 2.º

Definições
Para efeitos da presente decisão, entende-se por:
1. “Edição”, todas as acções necessárias para a concepção, verificação, atribuição de 

números internacionais normalizados e/ou números de catálogo, produção, catalogação, 
indexação, difusão, promoção, venda, armazenamento e arquivamento das publicações, 
sob todas as formas e apresentações e através de todos os processos, tanto actuais como 
futuros; 

2. “Publicações”, todos os textos publicados em todos os suportes e sob todos os formatos 
que tenham um número internacional normalizado e/ou um número de catálogo;

                                               
1 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
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3. “Publicações obrigatórias”, as publicações editadas por força dos tratados ou outros 
textos regulamentares;

4. “Publicações não obrigatórias”, todas as publicações editadas no âmbito das 
prerrogativas de cada instituição ou órgão;

5. “Gestão dos direitos de autor”, a confirmação de que os serviços autores são titulares dos 
direitos de autor ou de reutilização e de que é o Serviço que gere estes direitos 
relativamente às publicações cuja edição lhe for confiada; 

6. “Receitas líquidas das vendas”, o total dos montantes facturados, deduzidos os descontos 
comerciais acordados e as despesas de gestão, de cobrança e bancárias;

7. “Instituições”, as instituições, órgãos e organismos instituídos pelos Tratados ou com 
base nestes.

Artigo 3.º

Competências do Serviço
1. As competências do Serviço abrangem os seguintes domínios:

a) Edição do Jornal Oficial da União Europeia (a seguir designado “Jornal 
Oficial”) e garantia da sua autenticidade; 

b) Edição das outras publicações obrigatórias;
c) Edição ou co-edição das publicações não obrigatórias confiadas ao 

Serviço no âmbito das prerrogativas de cada instituição, nomeadamente 
no contexto das actividades de comunicação das instituições; 

d) Edição ou co-edição de publicações por sua iniciativa, incluindo 
publicações cujo objectivo seja promover os seus próprios serviços, bem 
como a edição ou co-edição de outras versões linguísticas de publicações; 
neste contexto, o Serviço pode obter traduções mediante contratos de 
prestação de serviços; 

e) Desenvolvimento, manutenção e actualização dos seus serviços de 
edição electrónica destinados ao público;

f) Colocação à disposição do público do conjunto da legislação e dos outros 
textos oficiais;

g) Conservação e colocação à disposição do público, sob forma electrónica, 
de todas as publicações das instituições e dos órgãos; 

h) Atribuição de números internacionais normalizados e/ou números de 
catálogo às publicações das instituições;

i) Gestão dos direitos de reprodução e de tradução das publicações das 
instituições;

j) Promoção e venda das publicações e dos serviços que oferece ao público.

2. O Serviço aconselha as instituições e presta-lhes assistência em matéria de: 
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(a) Programação e planificação dos respectivos programas de publicações;

(b) Realização dos respectivos projectos de edição, independentemente do 
modo de edição;

(c) Paginação e concepção gráfica dos respectivos projectos de edição;
(d) Informação sobre as tendências do mercado das publicações nos Estados-

Membros e sobre temas e títulos susceptíveis de captar maiores 
audiências;

(e) Fixação de tiragens e elaboração de planos de difusão; 
(f) Fixação do preço das publicações e respectiva venda; 

(g) Promoção, difusão e avaliação das respectivas publicações, gratuitas ou 
pagas;

(h) Análise, avaliação e construção de sítios e serviços na Internet destinados 
ao público;

(i) Redacção de contratos-quadro referentes às actividades de edição;
(j) Evolução tecnológica no domínio dos sistemas de edição.

Artigo 4.º

Responsabilidades das instituições
1. Cada instituição tem competência exclusiva no domínio das suas decisões de publicação. 

2. As instituições recorrem ao Serviço para a edição das respectivas publicações 
obrigatórias recorrendo ao Serviço.

3. As instituições podem proceder à edição das respectivas publicações não obrigatórias 
sem a intervenção do Serviço. Neste caso, as instituições pedem ao Serviço os números 
internacionais normalizados e/ou números de catálogo e confiam ao Serviço uma versão 
electrónica da publicação, independentemente do formato, bem como, eventualmente, 
dois exemplares da publicação em papel.

4. As instituições comprometem-se a garantir a titularidade de todos os direitos de 
reprodução, tradução e difusão de todos os elementos constitutivos de uma publicação.

5. As instituições comprometem-se a elaborar um plano de difusão, aprovado pelo Serviço, 
para as respectivas publicações. 

6. As instituições podem celebrar com o Serviço convenções de serviço que definam as 
modalidades da sua colaboração. 

Artigo 5.º

Tarefas do Serviço
1. A execução das tarefas do Serviço comporta nomeadamente as seguintes operações:

(a) Agrupamento dos documentos a editar;
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(b) Preparação, concepção gráfica, correcção, paginação e verificação dos textos e 
outros elementos, seja qual for o formato ou o suporte, respeitando, por um lado, 
as indicações fornecidas pelas instituições e, por outro, as normas de apresentação 
tipográfica e linguística estabelecidas em colaboração com as instituições;

(c) Indexação e catalogação das publicações;

(d) Análise documental dos textos publicados no Jornal Oficial e dos textos oficiais 
que não são publicados no Jornal Oficial;

(e) Consolidação dos textos legislativos;
(f) Gestão, desenvolvimento, actualização e difusão do thesaurus multilingue 

Eurovoc;
(g) Impressão por intermédio dos seus fornecedores;

(h) Acompanhamento da execução dos trabalhos;
(i) Controlo de qualidade;

(j) Recepção qualitativa e quantitativa;
(k) Difusão física e electrónica do Jornal Oficial, dos textos oficiais que não são 

publicados no Jornal Oficial e de outras publicações não obrigatórias; 
(l) Armazenamento;

(m) Arquivamento físico e electrónico;
(n) Nova impressão das publicações esgotadas e impressão a pedido;

(o) Constituição de um catálogo consolidado das publicações das instituições;
(p) Venda, incluindo a emissão de facturas, a cobrança e a entrega das receitas, bem 

como gestão dos créditos;
(q) Promoção;

(r) Criação, compra, gestão, actualização, acompanhamento e controlo das listas de 
endereços das instituições e criação de listas de endereços específicas. 

2. No âmbito das suas competências próprias, ou com base em delegações de competências 
de gestor orçamental acordadas pelas instituições, o Serviço procede a:

a) Adjudicação de contratos públicos, incluindo compromissos jurídicos;
b) Acompanhamento financeiro dos contratos com os fornecedores;

c) Liquidação das despesas que impliquem, nomeadamente, a recepção qualitativa e 
quantitativa e expressa através da indicação “Visto; pague-se”; 

d) Ordens de pagamento;
e) Operações associadas às receitas.
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Artigo 6.º

Comité de direcção
1. É instituído um comité de direcção que representa o conjunto das instituições 

signatárias. O comité de direcção é composto pelo secretário do Tribunal de Justiça, o 
secretário-geral adjunto do Conselho e os secretários-gerais das outras instituições ou os 
seus representantes. O Banco Central Europeu participa nos trabalhos do comité de 
direcção na qualidade de observador.

2. O comité de direcção designa um presidente, escolhido dentre os seus membros por um 
período de dois anos.

3. O comité de direcção reúne-se por iniciativa do seu presidente ou a pedido de uma 
instituição e, pelo menos, quatro vezes por ano.

4. O comité de direcção aprova o seu regulamento interno, que é publicado no Jornal 
Oficial.

5. Salvo disposição em contrário, as decisões do comité de direcção são tomadas por 
maioria simples.

6. Cada instituição signatária da presente decisão dispõe de um voto no comité de direcção. 

Artigo 7.º

Tarefas e responsabilidades do comité de direcção
1. Em derrogação ao disposto no artigo 7.º, o comité de direcção, no interesse comum das 

instituições e dentro das competências do Serviço, deve tomar por unanimidade as 
decisões seguintes:

(a) Sob proposta do director, aprova os objectivos estratégicos e as regras de 
funcionamento do Serviço;

(b) Fixa as directrizes das políticas gerais do Serviço, nomeadamente no que se 
refere à venda, difusão e edição e assegura que o Serviço contribui para a 
concepção e execução das políticas de informação e de comunicação nos 
domínios da sua competência; 

(c) Com base num projecto preparado pelo director do Serviço, aprova um relatório 
anual de gestão a dirigir às instituições sobre a execução da estratégia e as 
prestações fornecidas pelo Serviço; antes de 1 de Maio de cada ano, transmite às 
instituições o relatório relativo ao exercício do ano anterior; 

(d) Aprova a previsão de receitas e despesas do Serviço no âmbito do processo 
orçamental relativo ao orçamento de funcionamento do Serviço;

(e) Aprova os critérios que a contabilidade analítica do Serviço deve observar, que o 
director aprova; 

(f) Apresenta às instituições todas as sugestões susceptíveis de facilitar o bom 
funcionamento do Serviço.
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2. O comité de direcção tem em conta as orientações provenientes das instâncias 
interinstitucionais nos domínios da comunicação e da informação formuladas para este 
efeito. O presidente do comité de direcção reúne-se anualmente com estas instâncias. 

3. O interlocutor perante a autoridade de quitação para as decisões estratégicas nos 
domínios de competência do Serviço é o presidente do comité de direcção, na qualidade 
de representante da cooperação interinstitucional.

4. O presidente do comité de direcção e o director do Serviço estabelecem de comum 
acordo as regras de informação mútua e de comunicação, que formalizam as suas 
relações. Este acordo é comunicado aos membros do comité de direcção, para 
conhecimento.

Artigo 8.º

Director do Serviço
O director do Serviço, sob a autoridade do comité de direcção e no limite das competências deste, 
é responsável pelo bom funcionamento do Serviço. Relativamente à aplicação dos procedimentos 
administrativos e financeiros, está subordinado à autoridade da Comissão.

Artigo 9.º

Tarefas e responsabilidades do director do Serviço
1. O director do Serviço assegura o secretariado do comité de direcção e informa este 

comité do desempenho das suas funções mediante um relatório trimestral. 

2. O director do Serviço apresenta ao comité de direcção todas as sugestões para o bom 
funcionamento do Serviço. 

3. O director do Serviço fixa a natureza e a tarifa das prestações que o Serviço pode 
efectuar para as instituições a título oneroso, após obtenção do parecer do comité de 
direcção. 

4. O director do Serviço, depois da aprovação do comité de direcção, adopta os critérios 
que a contabilidade analítica do Serviço deve observar. Define as modalidades de 
cooperação contabilística entre o Serviço e as instituições, com o acordo do contabilista 
da Comissão. 

5. No âmbito do procedimento orçamental relativo ao orçamento de funcionamento do 
Serviço, o director elabora um projecto de previsão de receitas e despesas do Serviço. 
Estas propostas são transmitidas à Comissão, após a aprovação do comité de direcção. 

6. O director do Serviço decide se, e em que modalidades, as publicações provenientes de 
terceiros podem ser efectuadas.

7. O director do Serviço participa nas actividades interinstitucionais em matéria de 
informação e comunicação nos domínios da competência do Serviço.

8. No que se refere à edição da legislação e aos documentos oficiais relativos ao processo 
legislativo, incluindo o Jornal Oficial, o director do Serviço:
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a. Suscita, junto das instâncias competentes de cada instituição, as decisões de princípio a 
aplicar em comum;

b. Formula propostas de melhoramento da estrutura e da apresentação do Jornal Oficial e 
dos textos legislativos oficiais;

c. Formula propostas às instituições no que se refere à harmonização da apresentação dos 
textos a publicar;

d. Examina as dificuldades verificadas nas operações correntes e formula, no âmbito do 
Serviço, as instruções necessárias e dirige às instituições as recomendações necessárias 
para ultrapassar as referidas dificuldades.

9. O director do Serviço elabora, em conformidade com o Regulamento Financeiro, um 
relatório anual de actividades que abrange a gestão das dotações imputadas pela 
Comissão e por outras instituições por força do referido regulamento. Este relatório é 
dirigido à Comissão e às instituições interessadas e é remetido, para conhecimento, ao 
comité de direcção.

10. No âmbito da delegação de dotações da Comissão e da execução do orçamento, as 
modalidades de informação e de consulta entre o membro da Comissão responsável 
pelas relações com o Serviço e o director deste são fixadas de comum acordo. 

11. O director do Serviço é responsável pela execução dos objectivos estratégicos aprovados 
pelo comité de direcção e pela gestão correcta do Serviço, das suas actividades, bem 
como pela gestão do respectivo orçamento. 

12. Em caso de ausência ou impedimento do director do Serviço, são aplicáveis as regras de 
substituição com base no grau e na antiguidade, salvo decisão em contrário do comité de 
direcção, sob proposta do seu presidente ou do director do Serviço. 

13. O director do Serviço informa as instituições mediante um relatório trimestral sobre o 
planeamento e o consumo de recursos, bem como sobre o desenrolar dos trabalhos.

Artigo 10.º

Pessoal
1. As nomeações para as funções de director-geral e de director são feitas pela Comissão, 

após parecer favorável unânime do comité de direcção. As regras da Comissão em 
matéria de mobilidade e de avaliação dos quadros superiores aplicam-se ao director-
geral e aos directores (graus AD 16/AD 15/AD 14). Quando se aproximar o prazo de 
mobilidade normalmente previsto nas regras aplicáveis para um funcionário que 
desempenhe uma função deste tipo, a Comissão informa o comité de direcção, que pode 
emitir um parecer unânime sobre o caso.

2. O comité de direcção é estreitamente associado aos procedimentos a efectuar, se for o 
caso, antes da nomeação dos funcionários e agentes do Serviço chamados a exercer as 
funções de director-geral (graus AD 16/AD 15) e de director (AD 15/AD 14), no que se 
refere nomeadamente à publicação do anúncio da vaga, do exame das candidaturas e à 
designação dos júris de concurso relativos a estas funções-tipo.
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3. As competências da entidade competente para proceder a nomeações (ECPN) e da 
entidade habilitada a celebrar contratos de admissão (EHCA) são exercidas pela 
Comissão no que se refere aos funcionários e agentes afectados ao Serviço. A Comissão 
pode delegar algumas das suas competências no Serviço e no seu director. Esta 
delegação deve ser feita em condições idênticas às delegações feitas nos directores-
gerais da Comissão.

4. Sob reserva do disposto no n.º 2, as disposições e os procedimentos adoptados pela 
Comissão para a aplicação do estatuto e do regime aplicável aos outros agentes aplicam-
se aos funcionários e agentes afectados ao Serviço em condições idênticas aos 
funcionários e agentes da Comissão em serviço no Luxemburgo.

5. Qualquer vaga no Serviço a publicar deve ser levada ao conhecimento dos funcionários 
de todas as instituições, assim que a ECPN ou a EHCA tenha decidido preencher esse 
lugar.

6. O director do Serviço envia trimestralmente ao comité de direcção informações sobre a 
gestão do pessoal.

Artigo 11.º

Aspectos financeiros
1. As dotações do Serviço, cujo montante total é inscrito numa rubrica orçamental 

específica na secção do orçamento referente à Comissão, figuram em pormenor num 
anexo a essa secção. Este anexo é apresentado sob a forma de um mapa de receitas e 
despesas, subdividido do mesmo modo que as secções do orçamento.

2. O quadro dos efectivos do Serviço figura num anexo ao quadro dos efectivos da 
Comissão.

3. Cada instituição é o gestor orçamental das dotações referentes à rubrica “despesas de 
publicação” do respectivo orçamento. 

4. Cada instituição pode delegar as competências de gestor orçamental no director do 
Serviço, para a gestão das dotações inscritas na sua secção, e fixa os limites e as 
condições dessas delegações, em conformidade com o Regulamento Financeiro. O 
director do Serviço envia trimestralmente ao comité de direcção informações sobre a 
delegação de competências. 

5. A gestão orçamental e financeira do Serviço é efectuada de acordo com o disposto no 
Regulamento Financeiro e respectivas regras de execução e no quadro financeiro em 
vigor na Comissão, incluindo as dotações imputadas por outras instituições além da 
Comissão. 

6. A contabilidade do Serviço é estabelecida em conformidade com as regras e os métodos 
contabilísticos aprovados pelo contabilista da Comissão. O Serviço mantém uma 
contabilidade separada relativa à venda do Jornal Oficial e das publicações. As receitas 
líquidas de venda revertem para as instituições. 



DV\779820PT.doc 175/393 PE423.766

PT

Artigo 12.º

Controlo
1. A função de auditor interno é exercida no Serviço pelo auditor interno da Comissão, nos 

termos do Regulamento Financeiro. O Serviço cria uma estrutura de auditoria interna, 
segundo modalidades análogas às previstas para as direcções-gerais e serviços da 
Comissão. As instituições podem pedir ao director do Serviço para incluir auditorias 
específicas no programa de trabalho da estrutura de auditoria interna do Serviço.

2. O Serviço responde a todas as questões decorrentes das suas competências no âmbito da 
missão do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF). Para garantir a protecção 
dos interesses da União Europeia, o presidente do comité de direcção e o director do 
OLAF celebram um acordo relativo às regras de informação mútua.

Artigo 13.º

Reclamações e pedidos 
1. O Serviço é responsável por responder aos pedidos do Provedor de Justiça Europeu e da 

Autoridade Europeia para a Protecção de Dados, dentro dos limites das competências do 
Serviço. 

2. Qualquer recurso judicial nos domínios da competência do Serviço é dirigido contra a 
Comissão.

Artigo 14.º

Acesso do público aos documentos
1. O director do Serviço toma as decisões previstas no artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 

1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 2001, relativo ao 
acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão1. Em caso de recusa, as decisões sobre os pedidos confirmativos são tomadas 
pelo Secretário-Geral da Comissão. 

2. O Serviço dispõe de um registo de documentos, em conformidade com o disposto no 
artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 1049/2001.

Artigo 15.º

Revogação
A Decisão 2000/459/CE, CECA, Euratom é revogada.
As remissões para a decisão revogada devem entender-se como sendo feitas para a presente 

                                               

1 JO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
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decisão.

Artigo 16.º

Produção de efeitos

A presente decisão produz efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2008.
Feito em Bruxelas e no Luxemburgo, em 

Pelo Parlamento Europeu
O Presidente

Pela Comissão
O Presidente

Pelo Tribunal de Justiça
O Presidente

Pelo Tribunal de Contas
O Presidente

Pelo Comité Económico e Social Europeu
O Presidente

Pelo Comité das Regiões
O Presidente
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Resolução do Parlamento Europeu, de 1 de Dezembro de 2005, sobre o projecto de Acordo 
Interinstitucional, apresentado pela Comissão, relativo ao enquadramento das agências 
europeias de regulação (B6-0634/2005)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projecto apresentado pela Comissão COM(2005)0059),
– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de Janeiro de 2004, sobre a Comunicação da 

Comissão intitulada "O enquadramento das agências europeias de regulamentação"1,
– Tendo em conta a Declaração respeitante ao artigo 10º do Tratado que institui a 

Comunidade Europeia, adoptada pela Conferência Intergovernamental de Nice, e em que 
se refere o dever de cooperação leal que deve reger as relações entre as instituições 
comunitárias,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, de 11 de Outubro de 2005 sobre a proposta de alteração do Regulamento (CEE) 
nº 1210/90, que institui a Agência Europeia do Ambiente e a Rede Europeia de Informação 
e de Observação do Ambiente, no que respeita ao mandato do director executivo,

– Tendo em conta a pergunta oral apresentada conjuntamente pela Comissão dos Assuntos 
Constitucionais e a Comissão dos Orçamentos ao Conselho e a resposta deste na sessão de 
15 de Novembro de 2005, 

– Tendo em conta o nº 5 do artigo 108º do Regimento,
A. Considerando que as reflexões contidas na sua resolução, de 13 de Janeiro de 2004, 

mantêm, no essencial, a sua actualidade, nomeadamente quanto ao facto de ser 
indispensável uma racionalização e simplificação da estrutura das actuais e futuras 
agências no interesse da clareza, da transparência e da segurança jurídica, mas também na 
perspectiva de uma União com 25 ou mais Estados-Membros, e de a criação de novas 
agências dever ser avaliada segundo os critérios mais rigorosos de oportunidade e 
justificabilidade das suas actividades,

B. Considerando que, ao apresentar o seu projecto de Acordo Interinstitucional, a Comissão 
deu satisfação ao pedido do Parlamento no sentido de se concluir, antes da adopção de um 
regulamento-quadro, um Acordo Interinstitucional que fixasse claramente as directrizes 
comuns pertinentes,

C. Considerando que a referida Declaração, respeitante ao artigo 10° do Tratado, estabelece 
que o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão podem celebrar acordos 
interinstitucionais quando, no âmbito do seu dever de cooperação leal, for necessário 
facilitar a aplicação do disposto no Tratado,

                                               

1 JO C 92 E de 16.4.2004, p. 119.
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1. Congratula-se com a apresentação do projecto por parte da Comissão;

2. Deplora o facto de o Conselho não se mostrar disponível para encetar negociações sobre a 
conclusão de um Acordo com base no projecto da Comissão,

3. Solicita à Comissão que prossiga os seus esforços para obter uma evolução na posição do 
Conselho;

4. Salienta, nesse sentido, que tenciona proceder à apreciação de futuras propostas de criação 
de agências, com base, em particular, nos seguintes princípios:

a) a criação de uma agência processar-se-á no âmbito do processo legislativo ordinário, ou 
seja, seguindo, em regra, o processo de co-decisão, devendo o recurso ao processo previsto 
no artigo 308º do Tratado limitar-se a casos excepcionais em que as disposições do Tratado 
relativas à matéria em causa não ofereçam uma base jurídica suficiente;

b) qualquer proposta de criação de uma agência será acompanhada de uma análise dos 
custos/benefícios e de uma avaliação de impacto rigorosa, que demonstrem, 
nomeadamente, que uma agência será mais rentável que a assunção das tarefas 
correspondentes por parte dos serviços da Comissão;

c) a autonomia material conferida à agência no que diz respeito ao respectivo âmbito de 
competências não isentará a Comissão de responsabilidades políticas pelas actividades da 
agência;

d) a definição do papel da Comissão na selecção e nomeação do órgão executivo, ou seja, em 
geral, do director, deve satisfazer esta exigência de responsabilidade política e de 
imputabilidade;

e) o Parlamento exerce um "controlo ex-ante" sob a forma de audição dos candidatos para o 
cargo de director, um "controlo ex-post" sob a forma de quitação pela execução do 
orçamento, assim como um controlo regular mediante o acompanhamento da actividade da 
agência por parte das respectivas comissões especializadas; a recondução do mandato de 
director é da competência exclusiva do Conselho de Administração, que se baseia, para o 
efeito, numa avaliação do primeiro mandato do respectivo titular;

f) o Conselho é representado no órgão de supervisão, o Conselho de Administração, por 
peritos especializados, que o Parlamento pode, caso julgue adequado, convidar para uma 
audição antes da respectiva nomeação; o seu número deve ser razoavelmente proporcional 
às funções e à importância da agência, tendo, no entanto, em vista, por razões de eficiência, 
uma redução a longo prazo do número de elementos que o compõem; enquanto o número 
de representantes no Conselho de Administração corresponder ao número de Estados-
Membros, o Parlamento designa, por seu lado, dois representantes para integrar este órgão;

g) os actos da agência, que produzam efeitos jurídicos em relação a terceiros, são susceptíveis 
de recurso administrativo para a Comissão, à qual assiste a possibilidade de os remediar; a 
decisão da Comissão pode ser impugnada junto do Tribunal de Justiça;

5. Manifesta a sua apreensão pelo aumento constante das agências descentralizadas (23 
actualmente, quando em 1995 eram apenas 5), o que comporta o risco de desmantelamento 
do papel executivo da Comissão e da sua fragmentação numa pletora de organismos com 
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um modus operandi prevalentemente intergovernamental; deseja, por conseguinte, que não 
sejam criadas novas agências, pelo menos, durante a fase de reflexão no processo de 
ratificação do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa;

6. Congratula-se, atendendo ao crescente encargo financeiro que as agências descentralizadas 
representam para o orçamento da Comunidade, com o facto de, em conformidade com o 
projecto, a Comissão ser obrigada a justificar cada proposta de criação de uma agência com 
base numa avaliação de impacto que tenha não só em conta os princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade, mas também uma avaliação ex-ante, tão exaustiva quanto possível, 
dos custos previsíveis relativos ao controlo e à coordenação, assim como as repercussões 
nos recursos humanos e nas despesas administrativas;

7. Verifica que, não obstante as agências serem subvencionadas pelo orçamento comunitário, 
os representantes dos Estados-Membros nos conselhos de administração tomam decisões 
políticas que dizem respeito à aplicação do direito comunitário;

8. Deplora o facto de a Comissão não se mostrar aparentemente disposta a fornecer um 
levantamento claro das repercussões financeiras decorrentes da existência e do 
desenvolvimento das actuais agências para o período abrangido pelas próximas 
Perspectivas Financeiras;

9. Solicita que o Acordo Interinstitucional estabeleça o princípio de um aumento máximo das 
despesas administrativas das agências, comparável ao exigido para a Comissão;

10. Exige, contrariamente ao texto do projecto, que o Acordo Interinstitucional seja 
progressivamente aplicável às agências já existentes;

11. Solicita à Conferência dos Presidentes das Comissões que, no âmbito do acompanhamento 
da actividade das agências, realize um balanço da cooperação entre as comissões 
permanentes, competentes quanto à matéria, isto é a Comissão dos Orçamentos e a 
Comissão do Controlo Orçamental, e que proceda à actualização das directrizes adoptadas 
em Julho de 1998;

12. Solicita à sua Comissão dos Assuntos Constitucionais que acompanhe a evolução do 
projecto da Comissão e o consulte de novo, se necessário,

13. Convida os presidentes e relatores da Comissão dos Assuntos Constitucionais e da 
Comissão dos Orçamentos a encetarem contactos informais a nível político com 
representantes do Conselho e da Comissão, a fim de examinar os desenvolvimentos no 
Conselho relativamente às medidas horizontais respeitantes à futura estrutura das agências 
de regulação.

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos dos Estados-Membros.
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Resolução do Parlamento Europeu, de 21 de Outubro de 2008, sobre uma estratégia para a 
resolução dos aspectos institucionais das agências de regulação (2008/2103(INI)) - Relatório
Georgios Papastamkos                                                                                               (Edição provisória)

O Parlamento Europeu ,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de Março de 2008, intitulada 
"Agências europeias - perspectivas futuras" (COM(2008)0135),

–  Tendo em conta a sua resolução de 13 de Janeiro de 2004 sobre a Comunicação da 
Comissão intitulada "O enquadramento das agências europeias de regulamentação"1,

– Tendo em conta o projecto de acordo interinstitucional de 25 de Fevereiro de 2005 relativo 
ao enquadramento das agências europeias de regulação (COM(2005)0059),

– Tendo em conta a pergunta oral com debate apresentada conjuntamente pela Comissão dos 
Assuntos Constitucionais e pela Comissão dos Orçamentos ao Conselho, bem como a 
resposta dada pelo Conselho na sessão plenária de 15 de Novembro de 2005 (O-0093/05),

– Tendo em conta a sua resolução de 1 de Dezembro de 2005 sobre o projecto de Acordo 
Interinstitucional, apresentado pela Comissão, relativo ao enquadramento das agências 
europeias de regulação2 ,

– Tendo em conta a decisão de 17 de Abril de 2008 da Conferência dos Presidentes,

– Tendo em conta a carta dirigida em 7 de Maio de 2008 pelo Presidente da Comissão ao 
Presidente do Parlamento Europeu e ao Presidente em exercício do Conselho em defesa da 
criação de um grupo de trabalho interinstitucional à escala política,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e os pareceres da 
Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Controlo Orçamental, da Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia (A6-0354/2008),

A.  Considerando que os esforços desenvolvidos pelo Parlamento e pela Comissão no sentido 
da definição de um enquadramento juridicamente vinculativo para as agências europeias de 
regulação não conduziram a qualquer resultado concreto,

                                               

1 JO C 92 E de 16.4.2004, p. 119.
2 JO C 285 E de 22.11.2006, p. 123.
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B.  Considerando que não se registou qualquer progresso substancial quanto ao projecto de 
acordo interinstitucional de 2005 devido à oposição institucional e política por parte do 
Conselho, e que a Comissão decidiu retirar a sua proposta de acordo interinstitucional e 
substituí-la por um convite para participar num diálogo interinstitucional que conduza a 
uma abordagem comum,

C. Notando que, se à primeira vista as agências de regulação podem ser equiparadas a "micro-
instituições", nem por isso deixam de ter "macro-incidências" a nível da governação 
europeia,

D. Considerando que continua a ser necessário definir pelo menos as características estruturais 
essenciais das agências de regulação, na medida em que estas se tornaram um parâmetro 
para-institucional reconhecido na União Europeia,

E. Considerando que a Comissão propõe a criação de um grupo de trabalho interinstitucional 
encarregado de conceber um enquadramento comum para as agências de regulação e de 
definir as competências da cada uma das instituições da União Europeia face a essas 
agências,

F. Considerando que a Comissão deve realizar uma avaliação horizontal das agências de 
regulação até 2009-2010 e submeter ao Parlamento e ao Conselho, o mais rapidamente 
possível, um relatório sobre as conclusões dessa avaliação,

G. Considerando que é de aplaudir a posição da Comissão de não propor a criação de novas 
agências enquanto o grupo de trabalho interinstitucional não tiver terminado os seus 
trabalhos,

H. Considerando que a Comissão não se deverá afastar das linhas directrizes do projecto de 
acordo interinstitucional de 2005 sobre as alterações a introduzir nos diplomas de base que 
regem as agências de regulação existentes, de forma a que estas possam adaptar-se à nova 
abordagem,

I. Salientando que já existe um quadro regulamentar uniforme1 relativo às agências de 
execução encarregadas da gestão, por períodos limitados, de programas comunitários,

Considerações gerais

1. Considera que a proposta da Comissão representa uma iniciativa louvável e declara-se 
disposto a participar, por intermédio dos seus representantes, nos trabalhos do grupo de 

                                               

1 Regulamento (CE) n.º 58/2003 do Conselho, de 19 de Dezembro de 2002, que define o estatuto das agências de 
execução encarregadas de determinadas funções de gestão de programas comunitários (JO L 11 de 16.1.2003, p. 1).
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trabalho interinstitucional, embora considere que a "abordagem comum" fica aquém das 
suas expectativas de chegar a um acordo interinstitucional; frisa que não se exclui o 
desenvolvimento de outras formas de entendimento em resultado da actividade do grupo de 
trabalho;

2. Apela ao Conselho, também na sua qualidade de ramo da autoridade orçamental, para que 
contribua construtivamente para as actividades do grupo de trabalho;

3. Solicita ao Conselho e à Comissão que estabeleçam o mais rapidamente possível, em 
conjunto com o Parlamento, o programa de trabalho do grupo de trabalho interinstitucional, 
de forma a que a actividade deste possa ter início no Outono de 2008;

4. Considera que o programa do grupo de trabalho interinstitucional deverá incluir, 
nomeadamente, os seguintes pontos:

– indicação dos domínios em que se deverá centrar a avaliação horizontal a que a 
Comissão deverá proceder até ao final de 2009,

– fixação de critérios objectivos para avaliar a necessidade da existência de agências, 
tendo em conta eventuais soluções alternativas,

– avaliação regular coordenada e coerente dos trabalhos e dos resultados alcançados pelas 
agências, incluindo a avaliação externa através, nomeadamente, de análises 
custo/benefício,

– avaliar se a opção pela fórmula da agência é mais económica do que o desempenho das 
mesmas actividades pelos próprios serviços da Comissão,

– avaliação dos benefícios eventualmente perdidos devido ao exercício de certas 
actividades por parte de agências de regulação, e não pelos serviços da Comissão,

– tomada de medidas destinadas a reforçar a transparência das agências, em especial 
através da aproximação das suas características estruturais fundamentais,

– definição dos limites da autonomia das agências e do controlo exercido sobre estas, e 
nomeadamente da natureza e do alcance das responsabilidades da Comissão pelas 
respectivas actividades, tendo em conta o facto de que a medida em que a Comissão é 
chamada a prestar contas não poderá exceder a medida em que ela própria pode 
influenciar na prática as actividades das agências enquanto tais,

– designação de representantes do Conselho e da Comissão para os órgãos de controlo das 
agências e audição dos candidatos perante a comissão parlamentar competente,

– designação dos órgãos executivos das agências, nomeadamente dos seus respectivos 
directores, e definição do papel do Parlamento nesta matéria;
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– necessidade de uma abordagem normalizada entre as agências para a apresentação das 
suas actividades durante o exercício em questão, bem como das respectivas contas e 
relatórios de gestão orçamental e financeira,

– um requisito normalizado que vincule os directores de todas as agências a emitirem e 
assinarem uma declaração de fiabilidade, incluindo eventuais reservas, se for caso disso;

– um modelo harmonizado, aplicável a todas as agências e organismos descentralizados, 
estabelecendo uma distinção clara entre:

  
– um relatório anual destinado ao público em geral sobre as actividades, o trabalho e os 

resultados do organismo,

– as demonstrações financeiras e o relatório sobre a execução do orçamento,

– um relatório de actividades semelhante aos relatórios de actividades dos directores-
gerais da Comissão,

– uma declaração de fiabilidade assinada pelo director do organismo, acompanhada de 
quaisquer reservas ou observações que o mesmo considere adequado indicar à 
autoridade de quitação;

– definição dos princípios para determinar se as taxas e pagamentos devem ser fonte de 
financiamento das agências, e em que medida;

– análise permanente da pertinência das agências existentes e estabelecimento de critérios 
que permitam decidir se uma agência de regulação cumpriu o seu objectivo e pode ser 
extinta;

5.  Lamenta a ausência de uma estratégia geral para a criação de agências da UE; salienta que 
estão a ser criadas agências de forma casuística, o que dá origem a uma manta de retalhos 
pouco transparente de agências de regulação, agências de execução e outros organismos 
comunitários que constituem, cada um deles, uma criação sui generis;

6.  Toma nota da posição da Comissão segundo a qual a criação das agências de regulação, 
que por vezes é realizada com a colaboração do Parlamento, constitui uma expressão da 
cooperação entre os Estados-Membros, e o funcionamento destas agências consiste na 
interligação e no exercício de funções que não podem ser exclusivamente conferidas aos 
órgãos comunitários, sob pena de levantarem objecções de centralismo;

7. Convida o Conselho e a Comissão a trabalharem, em conjunto com o Parlamento, para o 
estabelecimento de um enquadramento claro, comum e coerente relativo ao lugar que 
caberá no futuro às agências no âmbito da governação da UE;
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8. É seu entender que cumpre garantir a transparência das agências de regulação, em 
particular no respeitante ao seu funcionamento, à divulgação e acessibilidade da informação 
e à programação e responsabilidade pelas suas acções;

9. Entende que a prioridade do "enquadramento comum" desejado em matéria de acordo 
interinstitucional deve visar racionalizar o seu funcionamento e optimizar o valor 
acrescentado das agências de regulação através da obtenção de uma transparência 
acrescida, um controlo democrático visível e uma eficiência reforçada;

10.  Considera indispensável instaurar regras e princípios mínimos comuns relativamente à 
estrutura, ao funcionamento e ao controlo do conjunto das agências de regulação, 
independentemente da sua natureza;

11.  Considera que a participação na actividade das agências de regulação terá de ser 
assegurada estruturando formalmente os processos de consulta e o diálogo com os 
interessados;

12.  Considera que a diversidade estrutural e funcional das agências suscita graves questões 
no que se refere aos parâmetros regulamentares, à boa governação e às relações 
institucionais em termos de centralização e descentralização;

13. Sustenta que os princípios da boa administração devem ser assegurados mediante uma 
abordagem comum relativamente aos processos de selecção do pessoal, à orçamentação e 
à gestão dos recursos, à eficiência da gestão e à avaliação do desempenho;

14. Examinará se o compromisso assumido pela Comissão de diferir o seguimento das 
propostas de fundação de novas agências de regulação deve ou não abranger as duas 
propostas actualmente em suspenso nos sectores da energia e das telecomunicações;

15.  Salienta a necessidade de promover o controlo parlamentar da constituição e do 
funcionamento das agências de regulação, o qual deverá basear-se essencialmente:  

– na apresentação do relatório anual ao Parlamento pelas próprias agências, 

– na possibilidade de convidar o director de cada agência, aquando do seu processo de 
nomeação, a comparecer perante a comissão parlamentar competente, e

– na concessão pelo Parlamento da quitação pela execução dos orçamentos das agências que 
recebem financiamento comunitário;

16. Insta a Comissão a apresentar as conclusões da avaliação horizontal das agências de 
regulação logo que esteja concluída, antes mesmo do final do período de 2009-2010, de 
forma a que essas conclusões possam ser tomadas em consideração pelo grupo de trabalho 
interinstitucional;
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17.  Solicita à Comissão que elabore parâmetros de avaliação para comparar esses resultados 
e para definir regras claras para a cessação dos mandatos das agências em caso de 
desempenho insuficiente;

18. Solicita ao Presidente e à Conferência dos Presidentes que dêem prioridade à questão da 
constituição do grupo de trabalho proposto pela Comissão, e considera ser adequado que o 
Parlamento esteja representado nesse grupo pelos presidentes ou relatores da Comissão 
dos Assuntos Constitucionais e da Comissão dos Orçamentos, assim como de outras duas 
comissões com experiência prática de controlo do trabalho de agências de regulação;

19. Reitera o apelo do Parlamento e da Comissão, no âmbito do projecto de acordo 
interinstitucional de 2005, no sentido de que a decisão relativa à sede de cada agência seja 
incluída no diploma de base;

Considerações orçamentais

20. Deseja reiterar a importância de garantir a aplicação sistemática a nível interinstitucional 
do procedimento estabelecido no ponto 47 do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 
2006 sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira1 (AII de 17 de Maio de 
2006), e salienta a necessidade de assegurar um seguimento adequado da Declaração 
Conjunta do Parlamento, do Conselho e da Comissão, de 13 de Julho de 2007, sobre as 
agências descentralizadas; 

21. Está convencido de que a instituição de um procedimento circunstanciado para a 
aplicação do referido ponto 47 constitui uma necessidade absoluta; considera que um tal 
procedimento poderia servir de sede à consagração de alguns dos aspectos mais relevantes 
do projecto de acordo interinstitucional de 2005 que se encontra bloqueado, 
eventualmente em conjugação com algumas adaptações ao Regulamento Financeiro 
Quadro aplicável às agências2 ; 

22. Conclui que, caso os exercícios de avaliação revelem que o recurso a um mecanismo de 
administração descentralizada não dá garantias de eficiência económica e eficácia, a 
União Europeia não deve coibir-se de inverter a actual tendência para a externalização de 
funções da Comissão e deve estabelecer regras claras para a revogação do mandato das 
agências descentralizadas; 

23. Apoia a intenção da Comissão de se abster de propor a criação de novas agências 
descentralizadas enquanto o processo de avaliação não estiver concluído, sobretudo tendo 

                                               

1 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, de 19 de Novembro de 2002, que institui o 

Regulamento Financeiro Quadro dos organismos referidos no artigo 185.º do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento 
geral das Comunidades Europeias (JO L 357 de 31.12.2002, p.72).
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em conta que as margens do quadro financeiro plurianual vigente tornam muito difícil, na 
actual conjuntura, o financiamento de qualquer novo órgão comunitário sem uma séria 
reprogramação;

24. Considera fundamentais, do ponto de vista orçamental, para o trabalho do grupo de 
trabalho interinstitucional sobre o futuro das agências da UE, as seguintes questões:

Definição do conceito de "agência"

25.  Recorda, a este propósito, a definição de "agência" estabelecida no trílogo de 7 de Março 
de 2007, no qual se acordou em que, para efeitos da aplicabilidade do ponto 47 do AII de 
17 de Maio de 2006, seriam enquadráveis no conceito de "agência" os organismos 
constituídos nos termos do artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 do 
Conselho, de 25 de Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao 
orçamento geral das Comunidades Europeias1 (Regulamento Financeiro);

26. Salienta a relevância que atribui à necessidade de se definir, para utilização comum, uma 
terminologia geral clara e coerente no que respeita às agências; recorda que as "agências 
de regulação" são apenas um subgrupo das agências descentralizadas;

Novas agências – Correlação entre os procedimentos legislativos e as prerrogativas 
orçamentais

27. Considera que é importante discutir os problemas, tanto de calendário como jurídicos e 
processuais, que podem levantar-se quando não seja possível alcançar em tempo oportuno 
e em paralelo com as decisões tomadas pelo legislador um acordo sobre o financiamento 
de uma nova agência, nos termos do ponto 47 do AII de 17 de Maio de 2006; considera 
igualmente essencial que se ponderem algumas salvaguardas processuais destinadas a 
assegurar o pleno envolvimento da autoridade orçamental em todas as questões com 
incidência orçamental, como seja a do alargamento das atribuições das agências;

28. Recorda que o Parlamento propugnou já em 2005, na sua resolução acima citada, que toda 
e qualquer proposta de criação de agências passasse a ser obrigatoriamente acompanhada 
de uma análise dos custos/benefícios que deveria demonstrar, em particular, "que uma 
agência (incluindo os previsíveis custos relativos ao controlo e à coordenação) será mais 
rentável que a assunção das tarefas correspondentes por parte dos serviços da Comissão", 
mas deveria incidir também em questões como as do mandato e dos métodos de trabalho 
da agência ou do seu grau de independência em relação à Comissão, dado o particular 
interesse de que amiúde se revestem para o legislador;

                                               

1 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
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Agências já existentes - Supervisão

29. Sublinha a necessidade de exercícios de avaliação e controlo periódicos e coordenados –
evitando situações de duplicação e sobreposição – destinados a aferir o valor acrescentado 
das agências descentralizadas já existentes que deixaram de caber no âmbito de aplicação 
do ponto 47 do AII de 17 de Maio de 2006; encara esta matéria como a sequência do 
trabalho anteriormente desenvolvido, que resultou na declaração conjunta sobre as 
agências comunitárias aprovada no trílogo de 18 de Abril de 2007 segundo a qual se 
acordou em "avaliar regularmente as agências comunitárias existentes, debruçando-se 
prioritariamente sobre a sua rentabilidade, e prestar uma explicação pormenorizada dos 
critérios utilizados na selecção das agências a avaliar";

30. Observa que a análise a efectuar deve responder a algumas questões básicas atinentes à 
relação custos/benefícios e poderá ser levada a cabo de acordo com, entre outros, os 
seguintes critérios:  

– Relevância: em que medida foram os objectivos previstos no regulamento de 
criação da agência em apreço determinantes do nível de despesa pública 
autorizado no orçamento?

  – Eficácia: que efeitos (impacto) foi possível obter com a actividade da agência?

  – Eficiência (rentabilidade): com que produtividade foram os recursos mobilizados 
convertidos em resultados? Foram os efeitos (esperados) obtidos a um custo 
razoável, em particular no tocante aos meios de pessoal empregados e à 
organização interna?

31. Salienta que, dado o impacto orçamental geral das agências, a Comissão tem de 
demonstrar de modo convincente que a governação europeia por meio de agências 
constitui a opção mais económica, eficiente e apropriada para a execução das políticas 
europeias no presente e no futuro próximo;

Enquadramento geral comum

32. Insiste na necessidade de estabelecer um núcleo mínimo de normas comuns respeitante, 
entre outras matérias, ao papel e à responsabilidade política da Comissão relativamente à 
agência, ao apoio a conceder pelos países anfitriões e à escolha tempestiva e transparente 
do local da sede da agência, que poderia consignar-se no respectivo acto legislativo de 
base;

33. Recorda que a acção das agências deve reger-se por princípios claros de responsabilidade, 
nos termos do disposto no Regulamento Financeiro; salienta as obrigações das agências 
no que respeita ao processo de quitação;

34. Atribui também a maior importância à necessidade de se definirem algumas normas 
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comuns no que respeita à apresentação dos orçamentos das agências, com o objectivo de 
conferir maior transparência e comparabilidade a determinados indicadores orçamentais, 
tais como as taxas de execução das agências ou a discriminação das suas receitas e 
despesas; considera que a apresentação geral da subvenção às agências no orçamento da 
UE pode necessitar de ser adaptada às tarefas e funções da nova geração de agências.

35. Assinala que, de acordo com os dados fornecidos pela Comissão na sua citada 
Comunicação, existem actualmente 29 agências de regulação, que empregam cerca de 3 
800 pessoas e dispõem de um orçamento anual de aproximadamente 1 100 milhões de 
euros, incluindo uma contribuição da Comunidade de cerca de 559 milhões de euros;

36. Insiste em que o processo de auditoria/quitação deve ser adequado ao volume do 
orçamento total das agências; assinala, em particular, que os recursos de que dispõe o 
Tribunal de Contas Europeu não registaram um aumento compatível com o aumento do 
número de agências nos últimos anos;

37. Reitera o desejo expresso no n.º 7 das suas resoluções de 22 de Abril de 2008 sobre a 
quitação pela execução do orçamento das agências de que o desempenho das agências 
seja periodicamente (e numa base ad hoc) objecto de uma auditoria pelo Tribunal de 
Contas Europeu ou por outro auditor independente; considera que esta auditoria não se 
deve limitar aos elementos tradicionais da gestão financeira e à utilização correcta dos 
fundos públicos, antes devendo abranger também a eficiência e a eficácia administrativas 
e incluir uma avaliação da gestão financeira de cada agência;

38. Considera que todas as agências devem apresentar, juntamente com o seu organigrama, 
um quadro geral do seu pessoal permanente e temporário e dos peritos nacionais 
contratados, e assinalar as mudanças ocorridas relativamente aos dois anos anteriores;

39. Chama a atenção para o relatório especial n.º 5/2008 do Tribunal de Contas Europeu sobre 
a boa gestão financeira das agências, com particular referência às auditorias de 
desempenho;

40. Convida a Comissão a agregar as funções administrativas das agências de menor 
dimensão, de molde a criar a massa crítica necessária para que as agências possam 
cumprir satisfatoriamente as actuais regras em matéria de contratos públicos e respeitar o 
Regulamento Financeiro e o Estatuto dos Funcionários1;

41. Insta a Comissão a proceder a um rigoroso exame dos pedidos orçamentais das agências, 
dado que a maioria das agências não utiliza os fundos solicitados;

                                               
1 Regulamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 do Conselho, de 29 de Fevereiro de 1968, que fixa o 
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias assim como o Regime aplicável aos outros agentes 
destas Comunidades, e institui medidas especiais temporariamente aplicáveis aos funcionários da 
Comissão (JO L 56 de 4.3.1968, p. 1).
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42. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos dos Estados-Membros.
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Decisão do Parlamento Europeu, de 9 de Outubro de 2008, relativa à aprovação da 
declaração conjunta intitulada “Parceria para a comunicação sobre a Europa"
(2007/2222(ACI)) - Relatório Jo Leinen (Edição provisória)

O Parlamento Europeu,
–  Tendo em conta o artigo 255.º do Tratado CE,

–  Tendo em conta a sua resolução de 13 de Março de 2002 relativa à comunicação da Comissão 
sobre um novo quadro de cooperação para as actividades no âmbito da política de informação e 
comunicação da União Europeia1 ,

–  Tendo em conta a sua resolução de 10 de Abril de 2003 sobre uma estratégia de informação e 
comunicação para a União Europeia2 ,

–  Tendo em conta a sua resolução de 12 de Maio de 2005 sobre a implementação da estratégia de 
informação e de comunicação da União Europeia3 ,

–  Tendo em conta a sua resolução de 16 de Novembro de 2006 referente ao Livro Branco sobre 
uma Política de Comunicação Europeia4 ,

–  Tendo em conta a decisão da Conferência dos Presidentes de 25 de Setembro de 2008,

– Tendo em conta a declaração conjunta relativa à Parceria para a comunicação sobre a Europa,

–  Tendo em conta o n.º 1 do artigo 120.º e o n.º 1 do artigo 43.º do seu Regimento,

–  Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0372/2008),

A. Considerando que a comunicação constitui um elemento importante, quer da democracia 
representativa, quer da democracia participativa,

B. Considerando que, entre os pontos fortes das componentes democráticas da União Europeia, 
figuram as estruturas de comunicação existentes a nível europeu, que estabelecem um elo 
entre as instituições e os cidadãos, 

C. Considerando que a experiência das eleições e referendos já realizados na Europa sugere que 
as pessoas conscientes e interessadas pelas questões europeias estão mais dispostas a 
participar, enquanto que aqueles que não dispõem de informação suficiente são menos 

                                               

1 JO C 47 E de 27.2.2003, p. 400. 
2 JO C 64 E de 12.3.2004, p. 591. 
3 JO C 92 E de 20.4.2006, p. 403.
4 JO C 314 E de 21.12.2006, p. 369
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propensos a fazê-lo; que tal foi, mais uma vez, confirmado pelo estudo efectuado após o 
referendo irlandês,

D. Considerando que as actividades de comunicação sobre a União Europeia requerem o 
empenho político a todos os níveis das Instituições da UE e dos Estados-Membros,

1.  Subscreve a declaração conjunta intitulada "Parceria para a comunicação sobre a Europa" 
apensa à presente decisão, e decide anexar a declaração ao seu Regimento; solicita que esta 
declaração seja publicada no Jornal Oficial da União Europeia;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e respectivo anexo ao Conselho e à 
Comissão.
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ANEXO
Parceria para a comunicação sobre a Europa

Objectivos e princípio

1.  O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão Europeia atribuem a maior importância a 
uma melhor comunicação sobre as questões relacionadas com a UE, a fim de permitir aos 
cidadãos europeus o exercício do seu direito de participação na vida democrática da União, 
em que as decisões são tomadas da forma mais aberta possível e ao nível mais próximo 
possível dos cidadãos, respeitando os princípios do pluralismo, da participação, da abertura e 
da transparência.

2.  As três Instituições pretendem incentivar a convergência de opiniões sobre as prioridades da 
União Europeia no seu conjunto em matéria de comunicação, promover o valor acrescentado 
de uma abordagem da UE em relação à comunicação sobre questões europeias, facilitar o 
intercâmbio de informação e de melhores práticas e desenvolver sinergias entre as 
Instituições sempre que exerçam actividades de comunicação relacionadas com essas 
prioridades, bem como facilitar a cooperação entre as Instituições da UE e os Estados–
Membros, sempre que tal se revele adequado.

3.  As três Instituições reconhecem que a comunicação sobre a União Europeia exige um 
empenhamento político por parte das Instituições da UE e dos Estados–Membros, e que cabe 
também a estes a responsabilidade de comunicar com os cidadãos sobre a UE.

4.  As três Instituições consideram que as actividades de informação e comunicação sobre 
assuntos europeus devem facultar a todos o acesso a uma informação correcta e pluralista 
sobre a União Europeia e dar a todos os cidadãos a possibilidade de exercerem o direito de 
manifestar a sua opinião e de participarem activamente no debate público de assuntos 
relacionados com a União Europeia.

5.  As três Instituições promovem o respeito pelo multilinguismo e pela diversidade cultural 
sempre que realizam acções de informação e de comunicação.

6.  As três Instituições estão politicamente empenhadas em alcançar os objectivos acima referidos 
e incentivam as outras Instituições e órgãos da UE a apoiarem os seus esforços e a 
contribuírem, se tal for o seu desejo, para esta abordagem.

Uma abordagem de parceria

7.  As três Instituições reconhecem que é importante enfrentar o desafio da comunicação sobre 
assuntos da UE através de uma parceria entre os Estados–Membros e as Instituições da UE, 
por forma a assegurar uma comunicação eficaz com um público tão vasto quanto possível, ao
nível adequado, fornecendo-lhe informações objectivas.
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As três Instituições desejam desenvolver sinergias com as autoridades nacionais, regionais e 
locais, bem como com representantes da sociedade civil.

Para tanto, pretendem fomentar uma abordagem de parceria pragmática.

8.  A este respeito, recordam o papel essencial desempenhado pelo Grupo Interinstitucional da 
Informação (GII), enquanto enquadramento de alto nível para as Instituições encorajarem o 
debate político sobre actividades de informação e comunicação relacionadas com a UE, no 
fomento das sinergias e da complementaridade. Para este efeito, o GII, co-presidido por 
representantes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia, e que conta 
com a participação do Comité das Regiões e do Comité Económico e Social Europeu na 
qualidade de observadores, reúne-se em princípio duas vezes por ano. 

Enquadramento para um trabalho conjunto

As três Instituições têm a intenção de cooperar na seguinte base:

9.  Respeitando embora a responsabilidade individual de cada Instituição e Estado-Membro da 
UE relativamente às suas próprias estratégias e prioridades de comunicação, as três 
Instituições identificarão anualmente, no âmbito to GII, um número limitado de prioridades 
comuns em matéria de comunicação.

10.  Essas prioridades basear-se-ão em prioridades em matéria de comunicação definidas pelas 
Instituições e órgãos da UE de acordo com os respectivos procedimentos internos, 
complementando, sempre que tal se revele adequado, as perspectivas estratégicas dos 
Estados-Membros e os respectivos esforços nesta área, tomando em conta as expectativas dos 
cidadãos.

11.  As três Instituições e os Estados-Membros procurarão promover o apoio adequado para a 
comunicação sobre as prioridades definidas. 

12.  Os serviços responsáveis pela comunicação nos Estados-Membros e nas Instituições da UE 
devem comunicar entre si de forma a assegurar o bom êxito da implementação das 
prioridades comuns em matéria de comunicação, bem como de outras actividades associadas 
à comunicação sobre assuntos da UE, se necessário com base em convénios administrativos 
apropriados. 

13.  As Instituições e os Estados-Membros são convidados a trocar informações sobre outras 
actividades em matéria de comunicação relacionada com a UE, em especial sobre actividades 
sectoriais de comunicação previstas pelas Instituições e órgãos, sempre que daí resultem 
campanhas de informação nos Estados-Membros.

14.  A Comissão é convidada a dar conhecimento às restantes Instituições da UE, no princípio de 
cada ano, dos principais resultados obtidos na concretização das prioridades comuns definidas 
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no anterior em matéria de comunicação.

15.  A presente declaração política foi assinada em (data) ..
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Decisão do Parlamento Europeu sobre a conclusão do Acordo Interinstitucional sobre a 
disciplina orçamental e boa gestão financeira (2004/2099(ACI) - 2006/2028(ACI)) – Relatório 
Sérgio Sousa Pinto

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta o Tratado CE, nomeadamente, o artigo 272º,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 6 de Maio de 1999, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo 
orçamental1 e, em particular, o seu ponto 26.

– Tendo em conta a sua Resolução de 8 de Junho de 2005 sobre os desafios políticos e os 
recursos orçamentais da União alargada 2007-20132,

– Tendo em conta a sua Resolução de 1 de Dezembro de 2005 sobre o Acordo Institucional 
sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental3,

– Tendo em conta a sua Resolução de 18 de Janeiro de 2006 sobre a posição do Conselho 
Europeu sobre as Perspectivas Financeiras e a renovação do Acordo Interinstitucional 
2007-20134,

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão: proposta de renovação do Acordo 
Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental 
(COM(2004)0498),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão intitulado "Contribuição para as 
negociações interinstitucionais relativas à proposta de renovação do Acordo 
Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental" 
(COM(2006)0075),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão intitulado "Proposta revista de 
renovação do Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a melhoria do 
processo orçamental" (COM(2006)0036),

– Tendo em conta as comunicações da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu  
intituladas "Construir o nosso futuro em comum: Desafios políticos e recursos orçamentais 
da União alargada, 2007-2013" (COM(2004)0101) e  "Perspectivas Financeiras 2007-
2013" (COM(2004)0487), e o documento de trabalho da Comissão intitulado 
"Ajustamentos técnicos à proposta da Comissão relativa ao quadro financeiro plurianual 
2007-2013" (SEC(2005)0494),

– Tendo em conta a declaração comum sobre as orientações relativas às propostas legislativas 

                                               

1 JO C 172 de 18.6.1999, p. 1. Acordo com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 2005/708/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 269 de 14.10.2005, p. 24).

2 Textos Aprovados, P6_TA(2005)0224.
3 Textos Aprovados, P6_TA(2005)0453.
4 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0010.
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respeitantes ao quadro financeiro plurianual 2007-2013, aprovada em 18 de Outubro de 
2005,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 15-16 de Dezembro de 2005 
(doc. 15915/05, CADREFIN 268),

– Tendo em conta os trílogos de 23 de Janeiro, 21 de Fevereiro, 21 de Março e 4 de Abril de 
2006,

– Tendo em conta o projecto de Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a 
boa gestão financeira anexo à presente decisão,

– Tendo em conta o nº 1 do artigo 120º do seu Regimento, bem como os pontos 1 e 2 da 
secção IV e o ponto 4 da secção XVIII do Anexo VI,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e os pareceres da Comissão dos 
Assuntos Externos, da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do Controlo 
Orçamental, da Comissão do Desenvolvimento Regional, da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, da Comissão das Pescas, da Comissão da Cultura e da Educação e 
da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0150/2006),

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0144/2006),
A. Considerando que o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão concluíram as 

negociações sobre um novo Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a boa 
gestão financeira para o período 2007-2013 (seguidamente designado «o projecto de 
Acordo»),

B. Considerando que, nos termos do ponto 26 do Acordo Interinstitucional de 6 de Maio de 
1999, a Comissão iniciou o processo de preparação das novas Perspectivas Financeiras e o 
novo Acordo Institucional, com a apresentação de propostas em 10 de Fevereiro e 14 de 
Julho de 2004, 

C. Considerando que, após a adopção pelo Parlamento da sua posição de negociação em 8 de 
Junho de 2005 e na sequência do acordo concluído pelos Estados-Membros em Dezembro 
de 2005, a Comissão apresentou uma proposta revista de um novo Acordo Institucional e 
documentos técnicos sobre o impacto das conclusões do Conselho Europeu, possibilitando 
o início das negociações numa base equitativa,

D. Considerando que o Parlamento estava disposto a conseguir um objectivo financeiro 
plurianual sustentável, que reflectisse os meios adequados no que respeita aos requisitos 
políticos para os próximos anos e os instrumentos e reformas apropriados para melhorar a 
execução,

E. Considerando que a utilização de todos os fundos afectados aos programas plurianuais 
depende da conclusão em tempo útil do Acordo Interinstitucional e do quadro financeiro;

F. Considerando que o Parlamento foi a única Instituição que desenvolveu uma estratégia 
global e procedeu a uma análise completa e aprofundada das necessidades, a fim de 
identificar as prioridades políticas, em contraste com a abordagem do Conselho, baseada 
em limites máximos e percentagens;

G. Considerando que o relatório da Comissão dos Orçamentos faz uma avaliação positiva das 
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opções políticas e financeiras adoptadas no projecto de Acordo, 

H. Considerando que o projecto de Acordo não parece colocar nenhum problema de 
incompatibilidade com o Direito primário europeu e respeita plenamente as prerrogativas 
orçamentais do Parlamento,

I. Considerando que o projecto de Acordo não parece entrar em conflito em caso algum com 
o Regimento do Parlamento; não obstante, pode colocar-se a questão da conveniência de 
introduzir algumas modificações no mesmo, em particular no seu Anexo IV, para que o 
Parlamento possa participar, nas melhores condições possíveis, numa série de 
procedimentos específicos previstos no projecto de Acordo, como seriam, em particular, os 
procedimentos relativos a:
- ajustamentos ligados aos défices orçamentais excessivos dos Governos,

- revisão do quadro financeiro,
- mobilização da reserva para ajudas de emergência,

- mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia,
- mobilização do Instrumento de Flexibilidade,

- mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização,
- ajustamento do quadro financeiro em função do alargamento,

1. Recorda que, pela primeira vez, já tendo sido definidas as Perspectivas Financeiras, o 
Parlamento deliberou durante mais de oito meses no seio de uma comissão temporária 
criada para este efeito e adoptou uma posição de negociação global, baseada em três 
pilares, com o objectivo de:

- satisfazer as prioridades políticas e as necessidades financeiras;
- modernizar a estrutura orçamental;

- melhorar a qualidade da execução do orçamento da UE;
2. Recorda que rejeitou as conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2005 na sua 

actual formulação, considerando que não proporcionaram à UE os meios quantitativos e 
qualitativos necessários para enfrentar os futuros desafios, tendo solicitado ao Conselho 
que assegurasse um mandato efectivo para negociar com o Parlamento;

3. Recorda a sua decepção face à forma como foi concluído o acordo no Conselho Europeu, 
que colocou os interesses individuais no centro das negociações, em vez dos objectivos 
comuns europeus;

4. Observa que, em diversas ocasiões, manifestou a sua intenção de iniciar negociações 
construtivas com o Conselho com base nas suas posições respectivas, a fim de chegar a um 
acordo fundado em melhorias quantitativas e qualitativas aceitáveis, num prazo razoável;

5. Considera que o acordo concluído pelas três Instituições em 4 de Abril de 2006 foi o único 
compromisso possível que o Parlamento logrou obter, dada a amplitude das negociações, 
tendo em vista um orçamento plurianual, para assegurar a continuidade da legislação 
comunitária, garantir uma boa gestão financeira dos recursos comunitários e manter as 
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competências legislativas e orçamentais do Parlamento no próximo período;

6. Saúda a decisão do Conselho Europeu de convidar a Comissão a realizar um exame cabal e 
diversificado de todos os aspectos ligados às despesas e aos recursos da UE; reitera, na 
qualidade de parceiro orçamental do Conselho, que tenciona participar nesse exame, no 
intuito de chegar a um acordo sobre um novo sistema financeiro global, que seja justo, 
dinâmico, avançado e transparente e que dote a União com a capacidade de responder às 
suas aspirações com recursos próprios e não com contribuições dos Estados-Membros; 

7. Regista o texto do acordo obtido e considera limitados os progressos alcançados no âmbito 
dos três pilares da sua posição de negociação:

Satisfação das prioridades políticas e das necessidades financeiras mediante:
- um aumento de 4 mil milhões de euros para as políticas acordadas no Conselho 

Europeu de Dezembro de 2005, que deverão ser destinados aos programas que 
constam das rubricas 1a, 1b, 2, 3 b e 4,

- o recurso à reserva do BEI no valor de 2,5 mil milhões de euros, que deverão ser 
postos à disposição dos Estados-Membros no âmbito de um novo programa de 
co-financiamento entre o BEI e o orçamento da UE, com o objectivo de intensificar o 
efeito multiplicador do orçamento comunitário nos domínios da investigação e 
desenvolvimento, das RTE e das PME, num montante total de 60 mil milhões,

- a manutenção do financiamento de necessidades não programadas, como a reserva 
para ajuda de emergência (1,5 mil milhões de euros ) e o Fundo de Solidariedade da 
UE (até 7 mil milhões de euros), fora do quadro financeiro, através de recursos 
suplementares solicitados pelos Estados-Membros, em caso de necessidade,

- o financiamento do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (até 3,5 mil 
milhões de euros), mediante a reutilização de dotações canceladas, fora do quadro 
financeiro;

Melhoria da estrutura orçamental graças a uma maior flexibilidade mediante:
- a manutenção de um montante global de 1,4 mil milhões de euros para reforçar a 

flexibilidade durante o período em questão, financiado, em caso de utilização, através 
de recursos suplementares solicitados pelos Estados-Membros, com a possibilidade 
de transitar o montante anual (200 milhões de euros), em caso de não utilização nos 
próximos dois anos, e de uma nova possibilidade de utilizar o instrumento para as 
mesmas necessidades por um período de mais de um ano de duração,

- a possibilidade de avaliação, no final de 2009, do funcionamento do Acordo 
Interinstitucional e do quadro financeiro pelo Parlamento eleito, com base num 
relatório que a Comissão se comprometeu, unilateralmente, a apresentar, 
acompanhado, se necessário, de propostas;

Melhoria da qualidade da execução dos financiamentos da UE e preservação das 
prerrogativas do Parlamento mediante:
- a inclusão dos princípios de proporcionalidade e de processos de fácil utilização no 

Regulamento Financeiro revisto, o exercício da responsabilidade pelos Estados-
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Membros no âmbito das actividades de gestão compartilhada, tendo em vista um 
melhor controlo interno do financiamento da UE, o reconhecimento da necessidade 
de introduzir um mecanismo de co-financiamento com o BEI, a fim de intensificar o 
efeito multiplicador das políticas comunitárias, a garantia da participação do 
Parlamento na programação financeira e do financiamento de novas agências, sem 
prejuízo dos programas operacionais,

- a participação plena do Parlamento na revisão global, uma participação reforçada do 
Parlamento no processo de tomada de decisão da PESC e um controlo mais 
democrático no que respeita às acções externas;

8. Tem consciência, no entanto, do facto de, no final das negociações, não ter sido encontrada 
solução para alguns défices; entende que o problema desses défices deveria ser abordado no 
âmbito da revisão 2008-2009 e, sempre que possível, no decurso dos processos orçamentais 
anuais; salienta que, em particular, tanto o sistema dos recursos próprios, como a parte das 
despesas carecem de uma reforma urgente, a fim de evitar a mesma experiência penosa de 
negociações dominadas pelos interesses nacionais no próximo quadro financeiro;

9. Confirma a sua posição de que todos os futuros quadros financeiros devem ser 
estabelecidos por um período de cinco anos, compatível com os mandatos do Parlamento e 
da Comissão;

10. Recorda que a sua posição, tal como foi exposta na sua resolução supramencionada de 8 de 
Junho de 2005, permanece o objectivo que deveria garantir um nível óptimo de 
financiamento, bem como novas reformas tendo em vista a concretização das ambições da 
União Europeia;

11. Lembra que será necessário introduzir um regime transitório seguro na eventualidade de o 
Tratado Constitucional entrar em vigor antes do termo do novo quadro financeiro;

12. Espera que as reformas previstas no próximo Acordo Institucional venham a produzir um 
pronto efeito na execução qualitativa do orçamento e, inclusivamente, na redução dos 
encargos administrativos, bem como um impacto visível para os cidadãos europeus, 
facilitando o acesso dos mesmos ao financiamento da UE;

13. Aceita as implicações orçamentais e financeiras do novo Acordo Interinstitucional;

14. Salienta que os pareceres das comissões especializadas prestaram uma valiosa contribuição 
durante as negociações; considera que o AII, tal como acordado, faz face a grande parte das 
exigências das comissões especializadas, quer em termos qualitativos, quer quantitativos;

15. Aprova o texto do projecto de Acordo anexo à presente Decisão;

16. Solicita à sua comissão competente que estude até que ponto seria oportuno alterar o 
Regimento, e em particular o seu Anexo IV, a fim de permitir a participação do 
Parlamento, nas melhores condições possíveis, nos procedimentos específicos previstos no 
projecto de Acordo; 

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao 
Conselho e à Comissão.
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ANEXO

ACORDO INTERINSTITUCIONAL
ENTRE O PARLAMENTO EUROPEU, 

O CONSELHO 
E A COMISSÃO

SOBRE A DISCIPLINA ORÇAMENTAL 
E A BOA GESTÃO FINANCEIRA

O PARLAMENTO EUROPEU, O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA E A COMISSÃO 
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

a seguir designadas "instituições",

ACORDAM NO SEGUINTE:

1. O presente acordo tem por objecto assegurar a execução da disciplina orçamental e 
melhorar o processo orçamental anual e a cooperação interinstitucional em matéria 
orçamental, bem como garantir uma boa gestão financeira.

2. No âmbito do presente acordo, a disciplina orçamental aplica-se a todas as despesas. 
Vincula todas as instituições durante a vigência do presente acordo.

3. O presente acordo não afecta os poderes orçamentais respectivos das instituições, definidos 
nos Tratados. Quando no presente texto se remete para este ponto, o Conselho delibera por 
maioria qualificada e o Parlamento Europeu delibera por maioria dos membros que o 
compõem e três quintos dos votos expressos, de acordo com as regras de votação 
estabelecidas no quinto parágrafo do n.º 9 do artigo 272.º do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia (a seguir designado "Tratado CE").

4. Se ocorrer uma revisão do Tratado com efeitos orçamentais durante o actual quadro 
financeiro plurianual 2007-2013 (a seguir designado "quadro financeiro"), os ajustamentos 
necessários são efectuados em conformidade.

5. Qualquer alteração das disposições do presente acordo implica o consentimento de todas as 
instituições. As modificações introduzidas no quadro financeiro respeitam os 
procedimentos previstos para esse efeito no presente acordo.

6. O presente acordo decompõe-se em três partes:

– a Parte I diz respeito à definição e às regras de execução do quadro financeiro  e é 
aplicável durante a vigência do referido quadro financeiro,
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– a Parte II diz respeito ao melhoramento da cooperação interinstitucional durante o 
processo orçamental,

– a Parte III contém disposições relativas à boa gestão financeira dos fundos da UE.

7. A Comissão apresenta, sempre que considerar necessário e em todo caso conjuntamente 
com qualquer proposta de novo quadro financeiro apresentado em aplicação do ponto 30, 
um relatório sobre a execução do presente acordo, acompanhado, se necessário, de uma 
proposta de alteração.

8. O presente acordo entra em vigor em 1 de Janeiro de 2007 e substitui:

– o Acordo Interinstitucional de 6 de Maio de 1999, entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo 
orçamental 1,

– o Acordo Interinstitucional de 7 de Novembro de 2002, entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão relativo ao financiamento do Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, complementar ao Acordo Interinstitucional de 6 de Maio de 1999 
sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental 2.

PARTE I – QUADRO FINANCEIRO:
DEFINIÇÃO E REGRAS DE EXECUÇÃO

A. Conteúdo e âmbito do quadro financeiro

9. O quadro financeiro está estabelecido no Anexo I e constitui o quadro de referência da 
disciplina orçamental interinstitucional.

10. O quadro financeiro visa assegurar, a médio prazo, uma evolução ordenada, por grandes 
categorias, das despesas da União Europeia, nos limites dos recursos próprios.

11. O quadro financeiro fixa, para cada um dos anos de 2007 a 2013 e para cada rubrica ou 
sub-rubrica, montantes de despesas em dotações de autorização. São igualmente fixados os 
montantes totais das despesas anuais globais em dotações de autorização e em dotações de 
pagamento.

Todos esses montantes são expressos em preços de 2004.

O quadro financeiro não toma em consideração rubricas do orçamento que são financiadas 
por receitas afectadas na acepção do artigo 18.º do Regulamento Financeiro de 25 de Junho 

                                               

1 JO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
2 JO C 283 de 20.11.2002, p. 1.
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de 2002, aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias 1, a seguir designado 
"Regulamento Financeiro".

As informações relativas às operações não abrangidas pelo orçamento geral da União 
Europeia e a evolução previsível das diversas categorias de recursos próprios da 
Comunidade são apresentadas a título indicativo em quadros separados. Estas informações 
são actualizadas todos os anos aquando do ajustamento técnico do quadro financeiro.

12. As instituições reconhecem que cada um dos montantes fixados em valor absoluto pelo 
quadro financeiro representa um limite máximo anual das despesas para o orçamento geral 
da União Europeia. Sem prejuízo de eventuais alterações desses limites máximos em 
conformidade com as disposições do presente acordo, as instituições comprometem-se a 
exercer as suas atribuições respectivas de forma a respeitar os diversos limites máximos 
anuais de despesas no decurso de cada processo orçamental correspondente e no decurso da 
execução do orçamento do exercício em causa.

13. Ao celebrar o presente acordo, os dois ramos da autoridade orçamental acordam em aceitar 
as taxas de aumento das despesas não obrigatórias que decorram dos orçamentos 
elaborados dentro dos limites máximos do quadro financeiro, para toda a duração do 
mesmo.

Salvo na sub-rubrica 1B "Coesão para o crescimento e o emprego" do quadro financeiro e 
por razões de boa gestão financeira, as instituições asseguram, na medida do possível, 
aquando do processo orçamental e da aprovação do orçamento, margens suficientes
disponíveis dentro dos limites máximos das diversas rubricas.

14. A execução financeira de qualquer acto aprovado de acordo com o processo de co-decisão 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho e de qualquer acto aprovado pelo Conselho que 
ultrapasse as dotações disponíveis no orçamento ou as dotações do quadro financeiro tal 
como estão previstas no ponto 12, só pode verificar-se após o orçamento ter sido alterado e, 
se necessário, o quadro financeiro ter sido revisto de forma adequada, nos termos previstos 
para cada um destes casos.

15. Para cada um dos anos abrangidos pelo quadro financeiro, o total necessário das dotações 
de pagamento, após ajustamento anual e tendo em conta as adaptações e revisão entretanto 
efectuadas, não pode ter por consequência que a taxa de mobilização dos recursos próprios 
seja superior ao limite máximo dos recursos próprios.

Se necessário, os dois ramos da autoridade orçamental, em conformidade com o ponto 3, 
decidem das reduções necessárias a introduzir nos limites máximos do quadro financeiro 
para assegurar o respeito do limite máximo dos recursos próprios.

                                               

1 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
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B. Ajustamentos anuais do quadro financeiro

Ajustamentos técnicos

16. Todos os anos, a Comissão, a montante do processo orçamental do exercício n+1, procede 
aos seguintes ajustamentos técnicos do quadro financeiro:

a) Reavaliação, a preços do ano n+1, dos limites máximos e dos montantes globais das 
dotações de autorização e das dotações de pagamento;

b) Cálculo da margem disponível abaixo do limite máximo dos recursos próprios.

A Comissão procede a esses ajustamentos técnicos com base num deflator fixo de 2% ao 
ano.

Os resultados desses ajustamentos técnicos e as previsões económicas subjacentes são 
comunicados aos dois ramos da autoridade orçamental.

Não se procede posteriormente, para o ano considerado, a outros ajustamentos técnicos, 
nem durante o exercício, nem a título de correcção a posteriori no decurso dos anos 
seguintes.

17. No ajustamento técnico para o exercício de 2011, se for determinado que o PIB cumulativo 
de qualquer Estado-Membro para os exercícios de 2007-2009 divergiu em mais de cerca 
de 5% em relação ao PIB cumulativo estimado aquando da elaboração do presente acordo, 
a Comissão ajusta os montantes atribuídos ao Estado-Membro em causa a título dos fundos 
de apoio à coesão para o período em questão. O efeito total líquido, quer positivo, quer 
negativo, desses ajustamentos não pode exceder 3 mil milhões de euros. Se o efeito líquido 
for positivo, os recursos totais adicionais elevam-se até ao limite da subexecução das 
dotações em relação aos limites máximos da sub-rubrica 1B para os exercícios de 2007-
-2010. Os ajustamentos necessários são repartidos em percentagens iguais ao longo dos 
exercícios de 2011-2013 e os correspondentes limites máximos são alterados em 
conformidade.

Ajustamentos relacionados com as condições de execução

18. Conjuntamente com a comunicação dos ajustamentos técnicos do quadro financeiro, a 
Comissão apresenta aos dois ramos da autoridade orçamental as propostas de ajustamentos 
das dotações totais de pagamento que considere necessárias, tendo em conta as condições 
de execução, para assegurar uma evolução adequada relativamente às dotações de 
autorização. O Parlamento Europeu e o Conselho deliberam sobre as referidas propostas 
antes de 1 de Maio do ano n, de acordo com o ponto 3.

Actualização das previsões das dotações de pagamento após 2013
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19. Em 2010, a Comissão actualiza as previsões das dotações de pagamento após 2013. A 
referida actualização tem em conta, tanto a execução efectiva, como as previsões de 
execução das dotações de autorização e das dotações de pagamento do orçamento. Tem 
igualmente em consideração as regras estabelecidas para garantir que as dotações de 
pagamento evoluem adequadamente relativamente às dotações de autorização e às 
previsões do crescimento do rendimento nacional bruto (RNB) da União Europeia.

Ajustamentos ligados ao défice orçamental excessivo

20. No caso do levantamento de uma suspensão das autorizações orçamentais relativas ao 
Fundo de Coesão no contexto de um procedimento relativo ao défice público excessivo, o 
Conselho, sob proposta da Comissão e de acordo com o acto de base aplicável, decide 
sobre uma transferência das autorizações suspensas para anos posteriores. As autorizações 
suspensas do ano n não podem ser reorçamentadas para além do ano n+2.

C. Revisão do quadro financeiro

21. Independentemente dos exercícios periódicos de ajustamentos técnicos e de adaptações 
relacionados com as condições de execução, para fazer face a situações inicialmente não 
previstas o quadro financeiro pode ser revisto, sob proposta da Comissão, respeitando o 
limite máximo dos recursos próprios.

22. Regra geral, qualquer proposta de revisão ao abrigo do ponto 21 é apresentada e aprovada 
antes do início do processo orçamental para o exercício ou para o primeiro dos exercícios 
abrangidos por essa revisão.

Qualquer revisão do quadro financeiro até 0,03% do RNB da União Europeia, dentro da 
margem para imprevistos, é aprovada por decisão comum dos dois ramos da autoridade 
orçamental, em conformidade com o ponto 3.

Qualquer revisão do quadro financeiro superior a 0,03% do RNB da União Europeia, 
dentro da margem para imprevistos, é aprovada por decisão comum dos dois ramos da 
autoridade orçamental, deliberando o Conselho por unanimidade.

23. Sem prejuízo do ponto 40, as instituições examinam as possibilidades de reafectação de 
despesas entre os programas incluídos na rubrica sujeita a revisão, nomeadamente tendo em 
conta qualquer subexecução prevista das dotações. O objectivo deveria ser libertar, dentro 
do limite máximo da rubrica em causa, um montante significativo, tanto em valor absoluto, 
como em percentagem da nova despesa prevista.

Além disso, as instituições examinam as possibilidades de compensar qualquer aumento do 
limite máximo de uma rubrica através da redução do limite máximo de outra rubrica.
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A revisão do quadro financeiro a título das despesas obrigatórias não  implica uma redução 
do montante disponível para as despesas não obrigatórias.

Qualquer revisão assegura a manutenção de uma relação adequada entre autorizações e 
pagamentos.

D. Consequências da falta de decisão comum 
sobre a adaptação ou a revisão do quadro financeiro

24. Se o Parlamento Europeu e o Conselho não chegarem a acordo sobre qualquer adaptação ou 
revisão do quadro financeiro proposta pela Comissão, os montantes anteriormente 
determinados, após ajustamento técnico anual, mantêm-se aplicáveis enquanto limite 
máximo de despesas para o exercício em causa.

E. Reserva para Ajudas de Emergência

25. A Reserva para Ajudas de Emergência destina-se a permitir responder rapidamente às 
necessidades de ajuda específicas de países terceiros na sequência de acontecimentos 
imprevisíveis aquando da elaboração do orçamento, em primeiro lugar e principalmente 
para acções humanitárias, mas também para a gestão e protecção civis de crises, quando as 
circunstâncias assim o exijam. O montante anual da Reserva é fixado em 221 milhões de 
euros para a vigência do quadro financeiro, a preços constantes.

A Reserva é inscrita no orçamento geral da União Europeia, a título de provisão. As 
correspondentes dotações de autorização são inscritas no orçamento, se necessário, para 
além dos limites máximos constantes do Anexo I.

Sempre que considerar necessário recorrer à Reserva, a Comissão apresenta aos dois ramos 
da autoridade orçamental uma proposta de transferência da reserva para as rubricas 
orçamentais correspondentes.

Qualquer proposta de transferência da Comissão com vista a recorrer à Reserva é, no 
entanto, precedida de uma análise das possibilidades de reafectação das dotações.

Ao mesmo tempo que apresenta a sua proposta de transferência, a Comissão inicia um 
processo de concertação tripartida, eventualmente sob forma simplificada, a fim de obter o 
acordo dos dois ramos da autoridade orçamental quanto à necessidade de recorrer à Reserva 
e quanto ao montante requerido. As transferências são realizadas nos termos do artigo 26.º 
do Regulamento Financeiro.

F. Fundo de Solidariedade da União Europeia

26. O Fundo de Solidariedade da União Europeia destina-se a permitir uma assistência 
financeira rápida em situações de catástrofe de grandes proporções que ocorram no 
território de um Estado-Membro ou de um país candidato, tal como definido no acto de 
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base aplicável. O montante anual disponível para o Fundo está sujeito a um limite máximo 
de 1 000 milhões de euros (preços correntes). Anualmente, em 1 de Outubro, pelo menos 
um quarto do montante anual permanece disponível, a fim de cobrir necessidades que 
possam surgir até ao final do ano. A parte do montante anual não inscrita no orçamento não 
pode ser reconduzida para os exercícios posteriores.

Em casos excepcionais e se os restantes recursos financeiros disponíveis no Fundo no ano 
da catástrofe, tal como definido no acto de base aplicável, não forem suficientes para cobrir 
o montante do auxílio considerado necessário pela autoridade orçamental, a Comissão pode 
propor que a diferença seja financiada através dos montantes anuais disponíveis para o ano 
subsequente. O montante anual do Fundo a orçamentar em cada ano não pode exceder em 
qualquer circunstância 1 000 milhões de euros.

Quando se verificarem as condições para a mobilização do Fundo, tal como estabelecidas 
no acto de base aplicável, a Comissão faz uma proposta nesse sentido. Caso haja margem 
para reafectar dotações no âmbito da rubrica que exige despesas adicionais, a Comissão 
deve tomar tal facto em consideração ao elaborar a proposta competente, nos termos do 
Regulamento Financeiro, através do instrumento orçamental adequado. A decisão de 
recorrer ao Fundo é aprovada por decisão comum dos dois ramos da autoridade 
orçamental, em conformidade com o ponto 3.

As dotações de autorização correspondentes são inscritas no orçamento, se necessário, para 
além dos limites máximos das rubricas respectivas constantes do Anexo I.

Ao mesmo tempo que apresenta a sua proposta de decisão de recorrer ao Fundo, a 
Comissão inicia um processo de concertação tripartida, eventualmente sob forma 
simplificada, a fim de obter o acordo dos dois ramos da autoridade orçamental quanto à 
necessidade de utilizar o Fundo e quanto ao montante requerido.

G. Instrumento de Flexibilidade

27. O Instrumento de Flexibilidade, cujo limite máximo anual é de 200 milhões de euros 
(preços correntes), destina-se a permitir o financiamento num exercício orçamental 
determinado, no limite do montante indicado, de despesas especificamente identificadas 
que não possam ser financiadas dentro dos limites máximos disponíveis de uma ou várias 
das outras rubricas.

A parte do montante anual que não for utilizada pode ser transitada até ao ano n+2. Se o 
Instrumento de Flexibilidade for mobilizado, quaisquer transições são sacadas 
primeiramente, por ordem de idade. A parte do montante anual do ano n que não for 
utilizada no ano n+2 é anulada. 

O recurso ao Instrumento de Flexibilidade é proposto pela Comissão, após análise de todas 
as possibilidades de reafectação das dotações sob a rubrica correspondente a estas 
necessidades adicionais de despesas.
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A proposta abrange a questão de princípio do recurso a este Instrumento e identifica as 
necessidades a cobrir e o montante. Pode ser apresentada, para o exercício orçamental em 
causa, no decurso do processo orçamental anual. A proposta da Comissão é incluída no 
anteprojecto de orçamento ou acompanhada, em conformidade com o Regulamento 
Financeiro, do instrumento orçamental adequado.

A decisão de recorrer ao Instrumento de Flexibilidade é aprovada de comum acordo entre 
os dois ramos da autoridade orçamental, em conformidade com o ponto 3. Este acordo tem 
de ser alcançado no âmbito do processo de concertação previsto na Parte C do Anexo II.

H. Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização

28. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização destina-se a prestar apoio adicional aos 
trabalhadores que sofrem as consequências de importantes mudanças estruturais nos 
padrões do comércio mundial para os ajudar na reintegração no mercado de trabalho.

O Fundo não pode exceder um montante máximo anual de 500 milhões de euros (preços 
correntes) que pode ser sacado de qualquer margem existente abaixo do limite máximo 
global de despesas do exercício anterior, e/ou das dotações de autorização anuladas 
provenientes dos dois exercícios anteriores, excluindo as relacionadas com a rubrica 1B do 
quadro financeiro.

As dotações são inscritas no orçamento geral da União Europeia a título de provisão 
através do processo orçamental normal, assim que a Comissão tiver identificado as 
margens suficientes e/ou as autorizações anuladas, em conformidade com o segundo 
parágrafo.

Quando se verificarem as condições para a mobilização do Fundo, tal como estabelecidas 
no acto de base aplicável, a Comissão faz uma proposta nesse sentido. A decisão de 
recorrer ao Fundo é aprovada por decisão comum dos dois ramos da autoridade 
orçamental, em conformidade com o ponto 3.

Ao mesmo tempo que apresenta a sua proposta de decisão de recorrer ao fundo, a 
Comissão inicia um processo de concertação tripartida, eventualmente sob forma 
simplificada, a fim de obter o acordo dos dois ramos da autoridade orçamental quanto à 
necessidade de utilizar o fundo e quanto ao montante requerido e apresenta aos dois ramos 
da autoridade orçamental uma proposta de transferência para as rubricas orçamentais 
correspondentes.

As transferências relacionadas com o Fundo são efectuadas de acordo com o n.º 4 do 
artigo 24.º do Regulamento Financeiro.

As dotações de autorização correspondentes são inscritas no orçamento no âmbito da 
rubrica respectiva, se necessário, para além dos limites máximos constantes do Anexo I.
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I. Ajustamento do quadro financeiro em função do alargamento

29. Se novos Estados-Membros aderirem à União Europeia no decurso do período coberto pelo 
quadro financeiro, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando sob proposta da 
Comissão e nos termos do ponto 3, adaptam conjuntamente o quadro financeiro para ter em 
conta as necessidades de despesas decorrentes dos resultados das negociações de adesão.

J. Vigência do quadro financeiro e 
consequências da inexistência de um quadro financeiro

30. Antes de 1 de Julho de 2011, a Comissão apresenta propostas para um novo quadro 
financeiro a médio prazo.

Se os dois ramos da autoridade orçamental não chegarem a acordo sobre o novo quadro 
financeiro e salvo denúncia expressa do quadro financeiro em vigor por uma das 
instituições, os limites máximos para o último ano abrangido pelo quadro financeiro em 
vigor são ajustados, segundo o ponto 16, por forma a que os limites máximos relativos
a 2013 sejam mantidos a preços constantes. Se novos Estados-Membros aderirem à União 
Europeia após 2013, e se for considerado necessário, o quadro financeiro alargado é 
adaptado a fim de ter em conta os resultados das negociações de adesão.

PARTE II – MELHORIA DA COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 
NO DECURSO DO PROCESSO ORÇAMENTAL

A. Processo de cooperação interinstitucional

31. As instituições acordam em instaurar um processo de cooperação interinstitucional em 
matéria orçamental. As regras desta cooperação figuram no Anexo II.

B. Elaboração do orçamento

32. A Comissão apresenta, todos os anos, um anteprojecto de orçamento correspondente às 
necessidades efectivas de financiamento da Comunidade.

A Comissão toma em consideração:

a) As previsões relativamente aos Fundos Estruturais fornecidas pelos 
Estados-Membros;

b) A capacidade de execução das dotações, empenhando-se em assegurar uma relação 
estrita entre dotações de autorização e dotações de pagamento;

c) As possibilidades de lançar novas políticas através de projectos-piloto e/ou acções 
preparatórias novas ou prosseguir acções plurianuais entretanto concluídas, após uma 
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avaliação das condições de obtenção do acto de base nos termos do artigo 49.º do 
Regulamento Financeiro (definição de um acto de base, necessidade de um acto de 
base para execução e excepções);

d) A necessidade de assegurar uma evolução das despesas relativamente ao exercício 
precedente em conformidade com os imperativos da disciplina orçamental.

O anteprojecto de orçamento é acompanhado por fichas de actividade que incluam as 
informações exigidas no n.º 3 do artigo 27.º e na alínea d) do n.º 2 do artigo 33.º do 
Regulamento Financeiro (objectivos, indicadores e informações relativas à avaliação).

33. As instituições procuram evitar, na medida do possível, a inscrição no orçamento de 
rubricas de despesas operacionais de montantes não significativos.

Os dois ramos da autoridade orçamental comprometem-se igualmente a tomar em 
consideração a avaliação das possibilidades de execução do orçamento, feita pela Comissão 
nos seus anteprojectos, bem como no âmbito da execução do orçamento em curso.

Antes da segunda leitura do Conselho, a Comissão envia uma carta ao Presidente da 
Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu, com cópia para o outro ramo da 
autoridade orçamental, com os seus comentários sobre a exequibilidade das alterações ao 
projecto de orçamento aprovadas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura.

Os dois ramos da autoridade orçamental têm esses comentários em conta no âmbito do 
processo de concertação previsto na Parte C do Anexo II.

Por razões de boa gestão financeira e em razão das alterações significativas na 
nomenclatura orçamental a nível dos títulos e capítulos relativos às responsabilidades dos 
serviços da Comissão em matéria de apresentação de relatórios de gestão, os dois ramos da 
autoridade orçamental comprometem-se a discutir com a Comissão no âmbito do processo 
de concertação qualquer alteração significativa.

C. Classificação das despesas

34. As instituições consideram que constituem despesas obrigatórias as despesas que decorrem 
obrigatoriamente dos Tratados ou dos actos aprovados por força destes.

35. No que diz respeito às rubricas orçamentais novas ou àquelas em que o fundamento 
jurídico foi alterado, o anteprojecto de orçamento comporta uma proposta de classificação.

Caso não aceitem a classificação proposta no anteprojecto de orçamento, o Parlamento 
Europeu e o Conselho examinam a classificação da rubrica orçamental em causa, com base 
no Anexo III. Tentar-se-á a obtenção de um acordo através do processo de concertação 
previsto na Parte C do Anexo II.
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D. Taxa máxima de aumento das despesas não obrigatórias
na ausência de um quadro financeiro

36. Sem prejuízo do primeiro parágrafo do ponto 13, as instituições acordam nas seguintes 
disposições:

a) A "margem de manobra" autónoma do Parlamento Europeu, para efeitos do quarto 
parágrafo do n.º 9 do artigo 272.º do Tratado CE, cujo montante corresponde a 
metade da taxa máxima, aplica-se a partir da elaboração do projecto de orçamento 
pelo Conselho em primeira leitura, tendo em conta eventuais cartas rectificativas do 
dito projecto.

A taxa máxima tem de ser respeitada pelo orçamento anual, incluindo os orçamentos 
rectificativos. Sem prejuízo da fixação de uma nova taxa, a parte que tenha ficado por 
utilizar da taxa máxima mantém-se disponível para utilização eventual no âmbito da 
análise de um projecto de orçamento rectificativo;

b) Sem prejuízo da alínea a), se se tornar óbvio, no decurso do processo orçamental, que 
a sua conclusão pode exigir, para o aumento das despesas não obrigatórias, a fixação, 
de comum acordo, de uma nova taxa aplicável às dotações de pagamento e/ou de uma 
nova taxa aplicável às dotações de autorização – podendo esta segunda taxa ser fixada 
a um nível diferente da primeira –, as instituições esforçam-se para que haja acordo 
entre os dois ramos da autoridade orçamental através do processo de concertação 
previsto na Parte C do Anexo II.

E. Inscrição de disposições financeiras nos actos legislativos

37. Cada acto legislativo relativo a um programa plurianual aprovado de acordo com o 
processo de co-decisão inclui uma disposição na qual o legislador fixa o enquadramento 
financeiro para o programa.

Esse montante constitui para a autoridade orçamental a referência privilegiada no decurso 
do processo orçamental anual.

A autoridade orçamental e a Comissão, quando esta elabora o seu anteprojecto de 
orçamento, comprometem-se a não se afastar desse montante em mais de 5% no respeitante 
a toda a duração do programa em questão, salvo novas circunstâncias objectivas e 
duradouras que sejam objecto de uma justificação explícita e precisa, tomando em 
consideração os resultados alcançados na execução do programa, nomeadamente com base 
nas avaliações. Qualquer aumento resultante da referida variação tem que permanecer no 
interior do limite máximo existente para a rubrica em questão, sem prejuízo da utilização 
dos instrumentos referidos no presente acordo.
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O presente ponto não é aplicável às dotações para a coesão aprovadas no âmbito do 
processo de co-decisão e objecto de pré-afectação pelos Estados-Membros, que contenham 
um enquadramento financeiro para a totalidade do período de vigência do programa.

38. Os actos legislativos relativos a programas plurianuais não submetidos a processo de co-
-decisão não comportam um "montante considerado necessário".

No caso de o Conselho entender introduzir uma referência financeira, esta reveste-se de 
carácter ilustrativo da vontade do legislador e não afecta as atribuições da autoridade 
orçamental definidas no Tratado CE. Esta disposição é mencionada em cada um dos actos 
legislativos que comporte uma tal referência financeira.

Se o montante em causa for objecto de um acordo no âmbito do processo de concertação 
previsto na Declaração Comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, 
de 4 de Março de 1975 1, é considerado um montante de referência na acepção do ponto 37 
do presente acordo.

39. A ficha financeira prevista no artigo 28.º do Regulamento Financeiro traduz, em termos 
financeiros, os objectivos do programa proposto e inclui um calendário para a vigência do 
programa. É revista, se necessário, aquando da elaboração do anteprojecto de orçamento, 
tendo em conta a situação de execução do programa. A ficha revista é transmitida à 
autoridade orçamental quando for apresentado o anteprojecto de orçamento e após a 
aprovação do orçamento.

40. Dentro das taxas máximas de aumento das despesas não obrigatórias definidas no primeiro 
parágrafo do ponto 13, os dois ramos da autoridade orçamental comprometem-se a respeitar 
as dotações de autorização previstas nos actos de base aplicáveis relativos às acções 
estruturais, ao Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu para a Pesca.

F. Despesas relativas aos acordos de pesca

41. As instituições acordam em financiar as despesas relativas aos acordos de pesca em 
conformidade com as disposições que figuram no Anexo IV.

G. Financiamento da Política Externa e 
de Segurança Comum (PESC)

42. No que diz respeito às despesas da PESC a cargo do orçamento geral das Comunidades 
Europeias em conformidade com o artigo 28.º do Tratado da União Europeia, as 
instituições esforçam-se por obter todos os anos, no âmbito do processo de concertação 

                                               

1 JO C 89 de 22.4.1975, p.1.
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previsto na Parte C do Anexo II e com base no anteprojecto de orçamento elaborado pela 
Comissão, um acordo sobre o montante das despesas de funcionamento a imputar ao 
orçamento das Comunidades e sobre a repartição desse montante entre os artigos do 
capítulo "PESC" do orçamento sugeridos no quarto parágrafo do presente ponto. Na falta 
de acordo, o Parlamento Europeu e o Conselho inscrevem no orçamento o montante 
inscrito no orçamento precedente ou aquele que for proposto no anteprojecto de orçamento, 
se inferior.

O montante total das despesas operacionais da PESC é inscrito integralmente no mesmo 
capítulo do orçamento ("PESC") e repartido entre os artigos desse capítulo sugeridos no 
quarto parágrafo do presente ponto. Esse montante corresponde às necessidades reais 
previsíveis, avaliadas no quadro da elaboração do anteprojecto de orçamento, na base das 
previsões elaboradas anualmente pelo Conselho, com uma margem razoável para as acções 
não previstas. Não se afecta qualquer montante a uma reserva. Cada artigo abrange 
instrumentos já aprovados, instrumentos previstos mas ainda não aprovados, bem como 
todos os instrumentos futuros, ou seja não previstos, a aprovar pelo Conselho no decurso 
do exercício em causa.

Uma vez que, por força do Regulamento Financeiro, a Comissão é competente para 
efectuar autonomamente transferências de dotações entre artigos no capítulo "PESC" do 
orçamento, é assegurada a flexibilidade considerada necessária para uma execução rápida 
das acções da PESC. Se, no decurso do exercício orçamental, o montante no capítulo 
"PESC" do orçamento for insuficiente para fazer face às despesas necessárias, o 
Parlamento Europeu e o Conselho chegam a acordo para encontrar urgentemente uma 
solução, sob proposta da Comissão e tendo em conta o ponto 25.

No capítulo "PESC" do orçamento, os artigos nos quais são inscritas acções da PESC 
podem ter as seguintes designações:

– operações de gestão de crises, prevenção, resolução e estabilização de conflitos, 
acompanhamento e execução de processos de paz e de segurança,

– não proliferação e desarmamento,

– intervenções de emergência,

– acções preparatórias e de acompanhamento,

– Representantes especiais da União Europeia.

As instituições acordam em que pelo menos 1 740 milhões de euros ficam disponíveis para 
a PESC durante o período 2007-2013 e que o montante afectado às medidas inscritas no 
artigo referido no terceiro travessão não pode ultrapassar 20% do montante global do 
capítulo "PESC" do orçamento.
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43. Todos os anos, a Presidência do Conselho consulta o Parlamento Europeu sobre um 
documento prospectivo do Conselho, que será transmitido até 15 de Junho para o ano em 
questão, que apresente os principais aspectos e as opções fundamentais da PESC, incluindo 
as suas implicações financeiras para o orçamento geral da União Europeia, bem como uma 
avaliação das medidas lançadas no ano n-1. Além disso, a Presidência do Conselho mantém 
o Parlamento Europeu informado mediante a realização de reuniões conjuntas de consulta 
com uma frequência mínima de cinco vezes por ano, no quadro do diálogo político regular 
sobre a PESC, a acordar o mais tardar na reunião de concertação que se efectue antes da 
segunda leitura do Conselho. A participação nessas reuniões deve ser a seguinte:

– Parlamento Europeu: as mesas das duas Comissões competentes,

– Conselho: Embaixador (Presidente do Comité Político e de Segurança).

– A Comissão é associada a este processo e participa nas referidas reuniões.

Sempre que aprovar uma decisão no domínio da PESC que implique despesas, o Conselho 
comunica ao Parlamento Europeu imediatamente, e em todo o caso até cinco dias úteis 
após a decisão definitiva, uma estimativa dos custos previstos (ficha financeira), 
nomeadamente no que diz respeito ao calendário, pessoal, utilização de locais e outras 
infra-estruturas, equipamentos de transporte, necessidades de formação e disposições de 
segurança.

Uma vez por trimestre, a Comissão informa a autoridade orçamental acerca da execução 
das acções da PESC e das previsões financeiras para o resto de exercício.

PARTE III – BOA GESTÃO FINANCEIRA 
DOS FUNDOS DA UE

A. Garantir um controlo interno eficaz e integrado 
dos fundos comunitários

44. As instituições acordam na importância de reforçar o controlo interno sem aumentar a carga 
administrativa, para o que a simplificação da legislação subjacente constitui uma condição 
prévia. Neste contexto, é dada prioridade à boa gestão financeira com vista a obter uma 
declaração de fiabilidade positiva relativamente aos fundos em gestão partilhada. Poderiam 
ser fixadas disposições para este fim, conforme os casos, nos respectivos actos legislativos 
de base. No âmbito das responsabilidades reforçadas para os fundos estruturais e nos 
termos das condições constitucionais nacionais, as competentes autoridades de fiscalização 
de contas dos Estados-Membros fazem uma apreciação relativa à conformidade dos 
sistemas de gestão e controlo com a regulamentação comunitária.

Assim, os Estados-Membros comprometem-se a elaborar um resumo anual, ao nível 
nacional adequado, das auditorias e declarações disponíveis.
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B. Regulamento Financeiro

45. As instituições acordam que o presente acordo e o orçamento são executados num contexto 
de boa gestão financeira baseada nos princípios da economia, da eficiência, da eficácia, da 
protecção dos interesses financeiros, da proporcionalidade dos custos administrativos e da 
convivialidade dos procedimentos. As instituições tomam as medidas adequadas, em 
especial no Regulamento Financeiro que deveria ser aprovado de acordo com o processo de 
concertação previsto na Declaração Comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão, de 4 de Março de 1975, no espírito que permitiu o acordo em 2002.

C. Programação financeira

46. A Comissão apresenta duas vezes por ano, a primeira vez em Maio/Junho (juntamente com 
os documentos que acompanham o anteprojecto de orçamento) e a segunda vez em 
Dezembro/Janeiro (após a aprovação do orçamento), uma programação financeira completa 
para as rubricas 1A, 2 (relativamente ao ambiente e à pesca), 3A, 3B e 4 do quadro 
financeiro. Este documento, estruturado por rubrica, domínio de intervenção e rubrica 
orçamental, deveria identificar:

a) A legislação em vigor, com a distinção entre programas plurianuais e acções 
anuais:

– relativamente a programas plurianuais, a Comissão deveria indicar o processo 
ao abrigo do qual foram aprovados (co-decisão e consulta), a respectiva 
vigência, os montantes de referência, a parte atribuída a despesas 
administrativas,

– relativamente a acções anuais (projectos-piloto, acções preparatórias, agências) 
e a acções financiadas no abrigo das prerrogativas da Comissão, a Comissão 
deveria fornecer estimativas plurianuais e (para os projectos-piloto e as acções 
preparatórias) as margens disponíveis abaixo dos limites máximos autorizados 
fixados na Parte D do Anexo II;

b) As propostas legislativas pendentes: as propostas em curso da Comissão 
referenciadas por rubrica orçamental (nível inferior), capítulo e domínio de 
intervenção. Deveria ser encontrado um mecanismo para actualizar os quadros 
sempre que for aprovada uma nova proposta, a fim de avaliar as consequências 
financeiras.

A Comissão deveria analisar formas de cruzar a programação financeira com a 
programação legislativa a fim de fornecer previsões mais precisas e fiáveis. Para cada 
proposta legislativa, a Comissão deveria indicar se está incluída ou não na 
programação de Maio-Dezembro. A autoridade orçamental deveria nomeadamente ser 
informada:
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a) De todos os novos actos legislativos aprovados mas não incluídos no
documento de Maio-Dezembro (com os montantes correspondentes);

b) De todas as propostas legislativas pendentes apresentadas mas não incluídas no 
documento de Maio-Dezembro (com os montantes correspondentes);

c) Da legislação prevista no programa anual de trabalho legislativo da Comissão com a 
indicação das acções susceptíveis de um impacto financeiro (sim/não).

Sempre que necessário, a Comissão deveria indicar a reprogramação que implicam as 
novas propostas legislativas.

Com base nos dados fornecidos pela Comissão, deveria fazer–se um ponto da situação em 
cada cooperação tripartida, prevista no presente acordo.

D. Agências e escolas europeias

47. Ao elaborar a proposta de criação de uma nova agência, a Comissão avalia as implicações 
orçamentais para a rubrica de despesas em questão. Com base nessa informação e sem 
prejuízo dos processos legislativos que regulem o estabelecimento da agência, os dois 
ramos da autoridade orçamental comprometem-se, no quadro da cooperação orçamental, a 
obter em tempo útil um acordo sobre o financiamento da agência.

É aplicado um procedimento semelhante quando for considerada a criação de uma nova 
escola europeia.

E. Ajustamento dos fundos estruturais, 
Fundo de Coesão, Desenvolvimento Rural 

e Fundo Europeu para a Pesca 
à luz das circunstâncias da respectiva execução

48. Caso sejam aprovadas após 1 de Janeiro de 2007 novas regras ou programas que regem os 
fundos estruturais, o Fundo de Coesão, o Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu para a 
Pesca, os dois ramos da autoridade orçamental comprometem-se a autorizar, sob proposta 
da Comissão, a transferência para anos posteriores, para além dos correspondentes limites 
máximos de despesas, das dotações não utilizadas em 2007.

O Parlamento Europeu e o Conselho decidem, antes de 1 de Maio de 2008, sobre as 
propostas da Comissão relativas à transferência de dotações não utilizadas do exercício 
de 2007, de acordo com o ponto 3.

F. Novos instrumentos financeiros
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49. As instituições acordam que a introdução de mecanismos de co-financiamento é necessária 
para reforçar o efeito de alavanca do orçamento da União Europeia mediante o aumento do 
incentivo de financiamento.

As instituições acordam em estimular o desenvolvimento de instrumentos financeiros 
plurianuais adequados que actuem como catalisadores para os investidores públicos e 
privados. 

Quando apresentar o anteprojecto de orçamento, a Comissão informa a autoridade 
orçamental sobre as actividades financiadas pelo Banco Europeu de Investimento, o Fundo 
Europeu de Investimento e o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento para 
apoiar o investimento em matéria de investigação e desenvolvimento, de redes 
transeuropeias e de pequenas e médias empresas.
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ANEXO I

QUADRO FINANCEIRO 2007-2013

(milhões de euros - preços 2004)

DOTAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Crescimento sustentável 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139

1a Competitividade para o crescimento e o 
emprego 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098

1b Coesão para o crescimento e o emprego 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2. Preservação e gestão dos recursos naturais 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344

dos quais: despesas de mercado e pagamentos directos 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Cidadania, liberdade, segurança e justiça 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770

3a. Liberdade, segurança e justiça 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630

3b. Cidadania 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. A UE enquanto agente mundial 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463

5. Administração (1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800

6. Compensações 419 191 190 800
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TOTAL DAS DOTAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316

em percentagem do RNB 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

TOTAL DAS DOTAÇÕES DE PAGAMENTO 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780

em percentagem do RNB 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%

Margem disponível 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%

Limite máximo dos recursos próprios em % do RNB 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

(1) As despesas das pensões incluídas abaixo do limite máximo desta rubrica são calculadas líquidas das contribuições do pessoal para o respectivo regime, dentro do limite de 
500 milhões de euros a preços de 2004 para o período 2007-2013.
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ANEXO II

COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 

EM MATÉRIA ORÇAMENTAL

A. Após o ajustamento técnico do quadro financeiro para o exercício orçamental seguinte, tendo 
em conta a Estratégia Política Anual apresentada pela Comissão e antes da sua decisão sobre 
o anteprojecto de orçamento, é convocada uma concertação tripartida para debater as 
prioridades previstas para o orçamento do exercício seguinte. São tidos em devida conta as 
atribuições de cada instituição, bem como a evolução previsível das necessidades para o 
exercício seguinte e para os anos que se seguem abrangidos pelo quadro financeiro. São 
igualmente tomados em consideração os elementos novos ocorridos desde a elaboração do 
quadro financeiro inicial, susceptíveis de ter um impacto financeiro significativo e duradouro 
sobre o orçamento da União Europeia.

B. Para as despesas obrigatórias, a Comissão especifica na apresentação do seu anteprojecto de 
orçamento:

a) As dotações relacionadas com disposições legislativas novas ou previstas;

b) As dotações que decorrem da aplicação da legislação em vigor aquando da aprovação 
do orçamento anterior.

A Comissão procede a uma estimativa rigorosa das implicações financeiras das obrigações da 
Comunidade com base na regulamentação. Se necessário, actualiza essas estimativas no 
decurso do processo orçamental. A Comissão apresenta à autoridade orçamental todos os 
elementos comprovativos necessários.

Se o considerar necessário, a Comissão pode apresentar aos dois ramos da autoridade 
orçamental uma carta rectificativa ad hoc, a fim de actualizar os dados subjacentes à 
estimativa das despesas agrícolas que figuram no anteprojecto de orçamento e/ou para 
corrigir, com base nas últimas informações disponíveis relativamente aos acordos de pesca 
que estiverem em vigor em 1 de Janeiro do exercício em causa, a repartição entre as dotações 
inscritas na rubrica operacional relativa aos acordos internacionais em matéria de pesca e as 
inscritas na reserva.

Essa carta rectificativa é transmitida à autoridade orçamental antes do final do 
mês de Outubro.

Se a transmissão ao Conselho ocorrer menos de um mês antes da primeira leitura do 
Parlamento Europeu, o Conselho examina, regra geral, a carta rectificativa ad hoc por ocasião 
da sua segunda leitura do projecto de orçamento.
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Consequentemente, os dois ramos da autoridade orçamental esforçam-se por reunir, antes da 
segunda leitura do projecto de orçamento pelo Conselho, as condições que permitam deliberar 
acerca da carta rectificativa numa única leitura de cada uma das instituições em causa.

C. 1. É instituído um processo de concertação para todas as despesas.

2. Os objectivos desta concertação consistem em:

a) Prosseguir o debate sobre a evolução global das despesas e, nesse âmbito, sobre as 
grandes orientações a reter para o orçamento do exercício subsequente, à luz do 
anteprojecto de orçamento da Comissão;

b) Tentar encontrar um acordo entre os dois ramos da autoridade orçamental sobre:

– as dotações referidas nas alíneas a) e b) da Parte B, incluindo as propostas 
na carta rectificativa ad hoc referida nessa parte,

– as dotações a inscrever no orçamento a título das despesas não obrigatórias, 
em conformidade com o ponto 40 do presente acordo, e

– designadamente, as questões para as quais é feita referência a este processo 
no presente acordo.

3. O processo inicia-se com uma reunião de concertação tripartida convocada 
atempadamente para permitir às instituições encontrar um acordo, até ao momento 
fixado pelo Conselho para a elaboração do seu projecto de orçamento.

Os resultados dessa reunião tripartida são objecto de concertação entre o Conselho e 
uma delegação do Parlamento Europeu, com a participação da Comissão.

A concertação realiza-se, salvo decisão contrária no decurso da reunião tripartida, 
aquando da reunião que se realiza tradicionalmente entre os mesmos participantes no 
dia fixado pelo Conselho para a elaboração do projecto de orçamento.

4. Se necessário, pode realizar-se uma nova reunião de concertação tripartida antes da 
primeira leitura do Parlamento Europeu, sob proposta escrita da Comissão ou 
solicitação escrita do Presidente da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu 
ou do Presidente do Conselho (Orçamento). A decisão de efectuar a referida reunião de 
concertação tripartida é acordada entre as instituições após a aprovação do projecto de 
orçamento do Conselho e antes da votação das alterações em primeira leitura pela 
Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu.

5. As instituições prosseguem a concertação após a primeira leitura do orçamento por cada 
um dos dois ramos da autoridade orçamental, a fim de tentar encontrar um acordo sobre 
as despesas não obrigatórias, bem como sobre as despesas obrigatórias, nomeadamente 
para debater a carta rectificativa ad hoc referida no Parte B.
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Para esse efeito, é convocada uma reunião de concertação tripartida após a primeira 
leitura do Parlamento Europeu.

Os resultados dessa reunião tripartida são objecto de uma segunda concertação, que se 
realiza no dia da segunda leitura do Conselho.

Se necessário, as instituições prosseguem as suas discussões sobre as despesas não 
obrigatórias após a segunda leitura do Conselho.

6. Nas reuniões de concertação tripartida, as delegações das instituições são dirigidas, 
respectivamente, pelo Presidente do Conselho (Orçamento), pelo Presidente da 
Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu e pelo membro da Comissão 
responsável pelo orçamento.

7. Cada ramo da autoridade orçamental adopta as disposições necessárias para que os 
eventuais resultados da concertação sejam respeitados durante todo o processo 
orçamental em curso.

D. Para permitir à Comissão apreciar em tempo útil a exequibilidade das alterações previstas pela 
autoridade orçamental que criem novas acções preparatórias ou projectos-piloto, ou 
prorroguem acções existentes, ambos os ramos da autoridade orçamental informam a 
Comissão até meados de Junho das suas intenções nesse domínio, por forma a que possa já 
realizar-se uma primeira discussão durante a concertação aquando da primeira leitura do 
Conselho. As fases seguintes do processo de concertação previstas na Parte C são igualmente 
aplicáveis, bem como as disposições em matéria de exequibilidade mencionadas no ponto 36 
do presente acordo.

Além disso, as instituições acordam em limitar o montante total das dotações relativas a 
projectos-piloto a 40 milhões de euros para cada exercício financeiro. Acordam igualmente 
em limitar a 50 milhões de euros o montante total das dotações relativas a novas acções 
preparatórias para cada exercício financeiro e a 100 milhões de euros o montante total das 
dotações efectivamente autorizadas relativas a acções preparatórias.
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ANEXO III

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

RUBRICA 1 Crescimento sustentável

1A Competitividade para o crescimento e o emprego
Despesas não 
obrigatórias 

(DNO)

1B Coesão para o crescimento e o emprego DNO

RUBRICA 2 Preservação e gestão dos recursos naturais DNO

Excepto:

Despesas da política agrícola comum relativas às medidas de 
mercado e às ajudas directas, incluindo as medidas de mercado 
para a pesca e os acordos de pesca celebrados com terceiros

Despesas 
obrigatórias 

(DO)

RUBRICA 3 Cidadania, liberdade, segurança e justiça DNO

3A Liberdade, segurança e justiça DNO

3B Cidadania DNO

RUBRICA 4 A UE enquanto agente mundial DNO

Excepto:

Despesas resultantes de acordos internacionais que a União 
Europeia celebrou com países terceiros DO

Contribuições para organizações ou instituições internacionais DO

Contribuições de aprovisionamento para o fundo de garantia dos 
empréstimos DO

RUBRICA 5 Administração DNO

Excepto: 

Pensões e subsídios de cessação DO

Subsídios e contribuições diversos relativos à cessação definitiva 
de funções DO

Despesas de contencioso DO

Danos DO
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RUBRICA 6 Compensações DO
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ANEXO IV

FINANCIAMENTO DAS DESPESAS 
DECORRENTES DE ACORDOS DE PESCA

A. As despesas relativas aos acordos de pesca são financiadas por duas rubricas do domínio da 
política de pescas (por referência à nomenclatura do orçamento por actividades):

a) Acordos internacionais em matéria de pesca (11 03 01);

b) Contribuições para organizações internacionais (11 03 02).

Todos os montantes relacionados com acordos e respectivos protocolos que estejam em vigor 
em 1 de Janeiro do exercício em causa são inscritos na rubrica 11 03 01. Os montantes 
relacionados com quaisquer acordos novos ou renováveis, que entrem em vigor 
posteriormente a 1 de Janeiro do exercício em causa, são afectados à rubrica 40 02 41 02 –
Reservas/dotações diferenciadas (despesas obrigatórias).

B. Sob proposta da Comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho esforçam-se por fixar de 
comum acordo, no âmbito do processo de concertação previsto na Parte C do Anexo II, o 
montante a inscrever nas rubricas orçamentais e na reserva.

C. A Comissão compromete-se a manter o Parlamento Europeu regularmente informado acerca 
da preparação e do desenrolar das negociações, incluindo as respectivas implicações 
orçamentais.

No âmbito da tramitação do processo legislativo relativo aos acordos de pesca, as instituições 
comprometem-se a tudo fazer para que todos os processos sejam concluídos o mais 
brevemente possível.

Se as dotações relativas aos acordos de pesca, incluindo a reserva, se revelarem insuficientes, 
a Comissão fornece à autoridade orçamental as informações que permitam uma troca de 
pontos de vista, sob a forma de uma concertação tripartida, eventualmente simplificada, sobre 
as causas desta situação, bem como sobre as medidas que possam ser adoptadas de acordo 
com os procedimentos estabelecidos. Se necessário, a Comissão propõe as medidas 
adequadas.

Em cada trimestre, a Comissão apresenta à autoridade orçamental informações 
pormenorizadas sobre a execução dos acordos em vigor e as previsões financeiras para o resto 
do ano.
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DECLARAÇÕES

1. DECLARAÇÃO DA COMISSÃO SOBRE A AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO 
ACORDO INTERINSTITUCIONAL

Relativamente ao ponto 7 do acordo interinstitucional, a Comissão elabora, até ao final 
de 2009, um relatório sobre o funcionamento do acordo interinstitucional acompanhado, se 
necessário, das devidas propostas.

2. DECLARAÇÃO SOBRE O PONTO 27 DO ACORDO INTERINSTITUCIONAL

No quadro do processo orçamental anual, a Comissão informa a autoridade orçamental quanto 
ao montante disponível para o Instrumento de Flexibilidade a que se refere o ponto 27 do 
acordo interinstitucional.

Qualquer decisão de mobilização do Instrumento de Flexibilidade num montante que 
exceda 200 milhões de euros implica uma decisão de transição de dotações.

3. DECLARAÇÃO SOBRE A REAPRECIAÇÃO DO QUADRO FINANCEIRO

1. De acordo com as conclusões do Conselho Europeu, a Comissão foi convidada a 
efectuar uma reapreciação global e abrangente que cubra todos os aspectos das despesas 
da UE, incluindo a Política Agrícola Comum, bem como dos recursos, incluindo a 
correcção do Reino Unido, e a apresentar um relatório em 2008/2009. Essa reapreciação 
deveria ser acompanhada de uma avaliação do funcionamento do acordo 
interinstitucional. O Parlamento Europeu é associado à reapreciação em todas as fases 
do processo com base nas seguintes disposições:

– durante a fase de exame, após a apresentação da reapreciação pela Comissão, há 
que assegurar que os debates apropriados têm lugar com o Parlamento Europeu na 
base do diálogo político normal entre as instituições e que as posições do 
Parlamento são devidamente tomadas em consideração,

– de acordo com as Conclusões de Dezembro de 2005, o Conselho Europeu "pode 
tomar decisões sobre todos os aspectos abrangidos pela reapreciação". O 
Parlamento Europeu participa em quaisquer iniciativas formais de 
acompanhamento, de acordo com os processos aplicáveis e no pleno respeito dos 
seus direitos consagrados.

2. A Comissão compromete-se, no âmbito do processo de consulta e de reflexão que conduzirá à 
elaboração da reapreciação, a ter em conta a troca de pontos de vista aprofundada que leve a 
cabo com o Parlamento Europeu ao analisar a situação. A Comissão também toma nota da 
intenção do Parlamento Europeu de convocar uma conferência que envolva o Parlamento 
Europeu e os Parlamentos nacionais para reapreciar o sistema de recursos próprios. Considera 
o resultado dessa conferência como uma contribuição no quadro do processo de consulta. 
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Entende-se que as propostas da Comissão são apresentadas inteiramente sob a sua 
responsabilidade.

4. DECLARAÇÃO SOBRE O CONTROLO DEMOCRÁTICO E A COERÊNCIA DAS 
ACÇÕES EXTERNAS

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão reconhecem a necessidade de uma 
racionalização dos vários instrumentos das acções externas. Concordam que a referida 
racionalização dos instrumentos, embora reforçando a coerência e a capacidade de resposta 
das acções da União Europeia, não deveria afectar as atribuições quer da autoridade 
legislativa – nomeadamente o seu controlo político das escolhas estratégicas – quer da 
autoridade orçamental. O texto dos regulamentos correspondentes deveria reflectir esses 
princípios e incluir, onde apropriado, o conteúdo político necessário e uma repartição 
indicativa de recursos e, onde necessário, uma cláusula de reapreciação destinada a avaliar a 
execução dos regulamentos, o mais tardar passados três anos.

No âmbito dos actos legislativos de base aprovados de acordo com o processo de co-decisão, 
a Comissão informa e consulta sistematicamente o Parlamento Europeu e o Conselho 
mediante o envio de projectos de documentos estratégicos nacionais, regionais e temáticos.

Caso o Conselho decida sobre a transição de potenciais candidatos para candidatos à fase de 
pré-adesão durante o período abrangido pelo acordo interinstitucional, a Comissão revê e
comunica ao Parlamento Europeu e ao Conselho um quadro plurianual indicativo segundo o 
artigo 4.º do Regulamento que institui um Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA) 
para ter em conta os requisitos em matéria de despesas resultantes da referida transição.

A Comissão comunica no anteprojecto de orçamento uma nomenclatura que assegure as 
prerrogativas da autoridade orçamental em relação às acções externas.

5. DECLARAÇÃO DA COMISSÃO SOBRE O CONTROLO DEMOCRÁTICO E A 
COERÊNCIA DAS ACÇÕES EXTERNAS

A Comissão compromete-se a entabular um diálogo regular com o Parlamento Europeu sobre 
o conteúdo dos projectos de documentos estratégicos nacionais, regionais e temáticos e a ter 
em devida conta a posição do Parlamento Europeu ao executar as estratégias.

O referido diálogo inclui um debate sobre a transição de potenciais candidatos para o estatuto 
de pré-adesão durante o período abrangido pelo acordo interinstitucional.

6. DECLARAÇÃO SOBRE A REVISÃO DO REGULAMENTO FINANCEIRO

No quadro da revisão do Regulamento Financeiro, as instituições comprometem-se a 
melhorar a execução do orçamento e a aumentar a visibilidade e os benefícios do 
financiamento da Comunidade a favor dos cidadãos sem pôr em causa os progressos 
alcançados na reformulação em 2002 do Regulamento Financeiro. Também procurarão, na 
medida do possível, durante a fase final das negociações sobre a revisão do Regulamento 
Financeiro e das respectivas normas de execução, obter o justo equilíbrio entre a protecção 
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dos interesses financeiros, o princípio de proporcionalidade dos custos administrativos e os 
procedimentos conviviais.

A revisão do Regulamento Financeiro é efectuada com base numa proposta alterada da 
Comissão na sequência do processo de concertação estabelecido pela Declaração Comum do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão de 4 de Março de 1975, no espírito que 
permitiu o acordo em 2002. As instituições procurarão igualmente uma estreita cooperação 
interinstitucional construtiva para a rápida adopção das normas de execução a fim de 
simplificar os procedimentos de financiamento, assegurando ao mesmo tempo um elevado 
nível de protecção dos interesses financeiros da Comunidade. 

O Parlamento Europeu e o Conselho estão firmemente empenhados em concluir as 
negociações sobre o Regulamento Financeiro por forma a permitir a respectiva entrada em 
vigor, se possível, em 1 de Janeiro de 2007.

7. DECLARAÇÃO DA COMISSÃO SOBRE A REVISÃO DO REGULAMENTO 
FINANCEIRO

No quadro da revisão do Regulamento Financeiro, a Comissão compromete-se:

– a informar o Parlamento Europeu e o Conselho sobre se considera necessário, caso se 
trate de uma proposta de acto jurídico, afastar-se das disposições do Regulamento 
Financeiro e a declarar as razões específicas para o efeito,

– a assegurar que são realizadas avaliações regulares de impacto legislativo, tendo em 
devida conta os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, em matéria de 
importantes propostas legislativas e de quaisquer alterações substantivas das mesmas.

8. DECLARAÇÃO SOBRE OS NOVOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

O Parlamento Europeu e o Conselho convidam a Comissão e o Banco Europeu de 
Investimento (BEI), no âmbito das respectivas atribuições, a efectuar propostas:

– de acordo com as Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2005, no sentido 
de aumentar a capacidade do BEI em matéria de empréstimos e garantias para a 
investigação e o desenvolvimento até 10 mil milhões de euros no período 2007-2013, 
com uma contribuição BEI até mil milhões de euros a partir das reservas para o 
mecanismo de financiamento da partilha dos riscos,

– para reforçar os instrumentos a favor das redes transeuropeias (RTE) e das PME até um 
montante aproximado de empréstimos e garantias de 20 mil milhões de euros e 30 mil 
milhões de euros, respectivamente, com uma contribuição BEI até 500 milhões de euros 
a partir das reservas (RTE) e até mil milhões de euros (competitividade e inovação), 
respectivamente.

9. DECLARAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU SOBRE A MODULAÇÃO 
FACULTATIVA
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O Parlamento Europeu toma nota das Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro 
de 2005 relativas à modulação facultativa das despesas de mercado e dos pagamentos directos 
da Política Agrícola Comum a favor do Desenvolvimento Rural até um máximo de 20% e das 
reduções para as despesas de mercado. Quando forem estabelecidas as regras de execução 
dessa modulação nos actos jurídicos aplicáveis, o Parlamento Europeu avalia a viabilidade 
dessas disposições em relação aos princípios da UE, tais como as regras de concorrência e 
outras; o Parlamento Europeu reserva actualmente a sua posição sobre o resultado do 
procedimento. Considera que seria útil apreciar a questão do co-financiamento da agricultura 
no contexto da reapreciação de 2008-09.

10. DECLARAÇÃO DA COMISSÃO SOBRE A MODULAÇÃO FACULTATIVA

A Comissão toma nota do ponto 62 das Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro 
de 2005 segundo as quais os Estados-Membros podem transferir montantes adicionais das 
despesas de mercado e dos pagamentos directos da Política Agrícola Comum para o 
desenvolvimento rural até um máximo de 20% dos montantes provenientes das despesas de 
mercado e dos pagamentos directos.

Quando forem estabelecidas as regras de execução dessa modulação nos actos jurídicos 
aplicáveis, a Comissão esforça-se por tornar possível a modulação facultativa, ao mesmo 
tempo que envida todos os esforços para garantir que o referido mecanismo reflecte tanto 
quanto possível as regras de base que regem a política de desenvolvimento rural.

11. DECLARAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU SOBRE A REDE NATURA 2000

O Parlamento Europeu exprime a sua preocupação acerca das Conclusões do Conselho 
Europeu de Dezembro de 2005 relativas à redução das despesas do desenvolvimento rural da 
Política Agrícola Comum e às suas consequências sobre o co-financiamento comunitário da 
rede Natura 2000. Convida a Comissão a avaliar as consequências destas disposições antes de 
efectuar novas propostas. Considera que deveria ser dada uma prioridade adequada à 
integração da rede Natura 2000 nos Fundos Estruturais e no Desenvolvimento Rural. Como 
parte da autoridade legislativa, reserva actualmente a sua posição quanto ao resultado do 
procedimento.

12. DECLARAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU SOBRE O CO-FINANCIAMENTO 
PRIVADO E O IVA EM RELAÇÃO À COESÃO PARA O CRESCIMENTO E O 
EMPREGO

O Parlamento Europeu toma nota da Conclusão do Conselho Europeu de Dezembro de 2005 
sobre a aplicação, numa base transitória, da regra de anulação automática das autorizações no 
exercício n+3; o Parlamento Europeu convida a Comissão, quando esta estabelecer, nos actos 
jurídicos aplicáveis, as normas de execução da regra referida, a assegurar regras comuns para 
o co-financiamento privado e o IVA em relação à coesão para o crescimento e o emprego.

13. DECLARAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU SOBRE O FINANCIAMENTO DO 
ESPAÇO DE LIBERDADE, SEGURANÇA E JUSTIÇA
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O Parlamento Europeu considera que, ao apresentar o anteprojecto de orçamento, a Comissão 
deveria apresentar uma estimativa cuidadosa das actividades planeadas para a Liberdade, 
Segurança e Justiça e que o financiamento destas actividades deveria ser discutida no quadro 
dos procedimentos previstos no Anexo II do acordo interinstitucional.

_______________
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Decisão do Parlamento Europeu, de 18 de Dezembro de 2008, sobre um projecto de alteração 
ao Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 entre o Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (2008/2320(ACI)) -
Relatório Jo Leinen (Edição provisória)

O Parlamento Europeu,

–   Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 17 de Maio de 2006, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira(1), e, 
nomeadamente, o seu ponto 25,

–   Tendo em conta a proposta da Comissão de um projecto de alteração do Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão 
sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (COM(2008)0834),

–   Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos sobre um projecto de alteração do 
Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a disciplina orçamental e a gestão financeira (A6-0504/2008),

–   Tendo em conta o n.º 1 do artigo 120.º e o n.º 1 do artigo 43.º do seu Regimento,

–   Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0509/2008),

A. Considerando que a Comissão dos Orçamentos recomenda a aprovação da alteração proposta do 
supramencionado Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006,

B.  Considerando que a alteração proposta não suscita quaisquer questões no que diz respeito aos 
Tratados e ao Regimento do Parlamento Europeu,

1.  Aprova a alteração do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a gestão financeira (2007-2013), 
anexa à presente decisão;

2.  Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e o anexo ao Conselho e à Comissão, 
para informação.
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ANEXO

Alteração do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a disciplina orçamental e boa gestão financeira 

O Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão das Comunidades Europeias, 
Considerando o seguinte:

(1) A evolução recente dos preços dos bens alimentares e dos produtos de base constitui um 
motivo de preocupação, nomeadamente quanto ao seu impacto nos países em 
desenvolvimento. A Comissão propôs a criação de uma nova "Facilidade de resposta rápida 
ao aumento dos preços dos produtos alimentares nos países em desenvolvimento"1 e os dois 
ramos da autoridade orçamental, na reunião de concertação de 21 de Novembro de 2008, 
concordaram em disponibilizar parte do financiamento para esta facilidade a partir da 
reserva para ajudas de emergência.

(2) Dado que o montante remanescente da reserva para ajudas de emergência de 2008 é 
insuficiente para cobrir as necessidades da facilidade alimentar, é necessário proceder ao seu 
reforço, a fim de permitir que a reserva contribua para o financiamento da facilidade 
alimentar.

(3) A fim dar resposta a esta situação excepcional, a reserva para ajudas de emergência deve ser 
aumentada para 479 218 milhões de euros, a preços correntes, única e excepcionalmente 
para o ano de 2008.

(4) Por conseguinte, o ponto 25 do Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a 
boa gestão financeira deve ser alterado em conformidade.

concordaram no seguinte:
Ao ponto 25, primeiro parágrafo, é aditada a seguinte frase: 

"Para o ano de 2008, este montante é excepcionalmente aumentado para 479 218 milhões de euros 
a preços correntes."
Feito em Bruxelas, em […]
Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho Pela Comissão
O Presidente O Presidente O Presidente

                                               

1 COM (2008)0450 - 2008/0149(COD).
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Resolução do Parlamento Europeu, de 13 Dezembro de 2006, sobre os aspectos institucionais 
da capacidade da União Europeia para integrar novos Estados-Membros  (2006/2226(INI)) -
Relatório de Alexander Stubb

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta o artigo 49º do Tratado da União Europeia;

 Tendo em conta as conclusões da Presidência das reuniões do Conselho Europeu de Julho de 
1993, em Copenhaga, de Dezembro de 1995, em Madrid, de Dezembro de 1997, no 
Luxemburgo, de Junho de 2003, em Salónica, e de Dezembro de 2004, Junho de 2005 e Junho 
de 2006, em Bruxelas,

 Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

 Tendo em conta o Documento de estratégia de 2005 sobre o alargamento, da Comissão 
(COM(2005)0561),

 Tendo em conta a sua Resolução de 12 de Janeiro de 2005 sobre o Tratado que estabelece 
uma Constituição para a Europa1,

 Tendo em conta a sua Resolução de 28 de Setembro de 2005 sobre a abertura das negociações 
com a Turquia2,

 Tendo em conta os quadros de negociação para a adesão da Turquia e da Croácia, aprovados 
pelo Conselho em 3 de Outubro de 2005,

 Tendo em conta a sua Resolução de 19 de Janeiro de 2006 sobre o período de reflexão: a 
estrutura, os temas e o enquadramento para uma avaliação do debate sobre a União Europeia3,

 Tendo em conta a sua Resolução de 16 de Março de 2006 sobre o Documento de estratégia de 
2005 da Comissão sobre o alargamento4,

 Tendo em conta a sua Resolução de 14 de Junho de 2006 sobre as próximas etapas do período 
de reflexão e análise sobre o futuro da Europa5,

 Tendo em conta a sua Resolução de 27 de Setembro de 2006 sobre os progressos efectuados 
pela Turquia na via da adesão6,

 Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

 Tendo em conta os relatórios da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0393/2006), 

                                               

1 JO C 247 E de 6.10.2005, p. 88.
2 JO C 227 E de 21.9.2006, p. 163.
3 JO C 287 E de 24.11.2006, p. 306.
4 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0096.
5 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0263.
6 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0381.
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A. Considerando que o Conselho Europeu de 19 e 20 de Junho de 2003 assumiu uma perspectiva 
europeia clara face aos países dos Balcãs Ocidentais, tendo por objectivo último a respectiva 
adesão à União Europeia (Agenda de Salónica), 

B. Considerando que o Conselho Europeu de 16 e 17 de Junho de 2005 reafirmou o seu 
compromisso em prol da aplicação integral da Agenda de Salónica e que o Conselho de 15 e 
16 de Junho de 2006 reiterou a sua intenção de respeitar os compromissos assumidos face aos 
países da Europa do Sudeste (Turquia e Croácia, cujas negociações de adesão estão em curso, 
antiga República jugoslava da Macedónia/FYROM, como país candidato, e os países dos 
Balcãs Ocidentais, como potenciais candidatos) em matéria de alargamento, sublinhando, 
simultaneamente, a necessidade de garantir que a União "esteja em condições de funcionar 
política, financeira e institucionalmente aquando do alargamento",

C. Considerando que o Conselho inaugurou oficialmente as negociações de adesão com a 
Turquia e com a Croácia em 3 de Outubro de 2005,

D. Considerando que o Conselho Europeu de 15 e 16 de Dezembro de 2005 concedeu o Estatuto 
de país candidato à antiga República Jugoslava da Macedónia (FYROM),

E. Considerando que, desde 1993, o cumprimento integral dos critérios de Copenhaga constitui a 
base para a adesão à UE, e que deverá continuar a sê-lo em futuras adesões,

F. Considerando que os critérios de Copenhaga mencionam igualmente como elemento relevante 
"a capacidade da União para absorver novos membros, mantendo simultaneamente a dinâmica 
da integração europeia",

G. Considerando que a capacidade institucional da União para integrar novos Estados-Membros 
após a adesão da Bulgária e da Roménia tem sido objecto de um debate acrescido no contexto 
dos alargamentos,

H. Considerando que na sua resolução sobre o documento de estratégia de 2005 da Comissão 
sobre o alargamento, acima citada, o Parlamento convidou a Comissão a apresentar, até ao 
fim de 2006, um relatório que defina os princípios em que se baseia a capacidade de absorção 
da União,

I. Considerando que o Conselho Europeu de 15 e 16 de Junho de 2006 decidiu que o ritmo do 
alargamento tem de tomar em consideração a capacidade de absorção da União e resolveu 
efectuar um debate, em Dezembro do mesmo ano, sobre todos os aspectos dos novos 
alargamentos, incluindo a capacidade da União para absorver novos membros e outras formas 
de melhorar a qualidade do processo de alargamento com base nas experiências positivas 
acumuladas até agora, bem como num relatório sobre "todos os aspectos relevantes atinentes à 
capacidade de absorção da União", que será apresentado pela Comissão conjuntamente com o 
seu relatório anual sobre o alargamento e sobre o processo de pré-adesão,

J. Considerando que, segundo o Conselho Europeu, o relatório deverá igualmente "incidir sobre 
a questão da percepção actual e futura do alargamento pelos cidadãos e ter em conta a 
necessidade de explicar bem o processo de alargamento à população da União",

K. Considerando que o Conselho Europeu de 16 e 17 de Dezembro de 2004, em Bruxelas,
afirmou que as negociações de adesão ainda a iniciar com os candidatos cuja adesão possa ter 
consequências financeiras substanciais só poderão ser concluídas após a definição do Quadro 
Financeiro para o período a partir de 2014, juntamente com as eventuais reformas financeiras 
consequentes,
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L. Considerando que o conceito de capacidade de integração comporta o desafio de uma 
adaptação da UE para acolher os seus novos membros e que esse desafio ainda não foi 
solucionado, nomeadamente na sequência da rejeição do Tratado Constitucional por França e 
pelos Países Baixos, tratado esse que teria habilitado a União Europeia a funcionar eficaz e 
democraticamente, ao qual acresce o desafio dos recursos financeiros também ainda não 
solucionado,

M. Considerando que, actualmente, prossegue o debate sobre a denominada "capacidade de 
absorção" da União no contexto de futuros alargamentos,

N. Considerando que o Presidente da Comissão afirmou perante o Parlamento Europeu 
considerar que qualquer futuro alargamento deve ser precedido de um acordo institucional e 
que manifestou a esperança de que tal acordo institucional, na acepção que lhe foi conferida 
pelo Conselho Europeu de Junho de 2006, poderá ser alcançado até ao final de 2008, o que 
permitirá à União respeitar os seus compromissos face aos países em negociações e aqueles 
aos quais abriu uma perspectiva de adesão,

O. Considerando que um acordo institucional deste tipo é necessário, antes de mais, para manter 
o ímpeto da integração europeia, como observaram os Chefes de Estado e de Governo no 
Conselho Europeu de Copenhaga, em 1993,

1. Sublinha que os alargamentos reforçaram a União, estimularam o seu crescimento económico, 
reforçaram o seu papel no mundo e encorajaram o desenvolvimento de novas políticas da UE;

2. Recorda que o conceito de "capacidade de absorção" foi mencionado formalmente pela 
primeira vez em 1993, quando o Conselho Europeu de Copenhaga reconheceu que para além 
dos critérios políticos e económicos cujo preenchimento é obrigatório para os países 
candidatos à adesão à União, "a capacidade da União em assimilar novos membros, mantendo 
o seu ímpeto de integração europeia, constitui igualmente um elemento importante que 
responde ao interesse geral quer da União quer dos países candidatos";

3. Recorda que embora todos os alargamentos da União tenham conduzido a alterações do seu 
quadro institucional, político e financeiro, tais alterações não foram suficientes para preservar 
a eficácia do processo de tomada de decisão da União;

4. Considera que o conceito de "capacidade de absorção" não veicula correctamente a ideia que 
tenta exprimir, na medida em que a UE não absorve os seus membros e propõe, 
consequentemente, substituí-lo pela expressão "capacidade de integração" que reflecte 
efectivamente o sentido autêntico que reflecte melhor o carácter de ser membro da UE;

5. Sublinha que a "capacidade de integração" não constitui um novo critério aplicável aos países 
candidatos, mas uma condição para o sucesso do alargamento e para o aprofundamento do 
processo de integração europeia e que a responsabilidade de um aprimoramento desta 
"capacidade de integração" incumbe à União e não aos países candidatos;

6. Considera que a noção de "capacidade de integração" implica que, após o alargamento:
-as Instituições europeias estejam habilitadas a funcionar adequadamente e a tomar decisões 

de um modo eficaz e democrático, em conformidade com os respectivos processos 
específicos,

-os recursos financeiros da União sejam suficientes para financiar adequadamente as suas 
actividades,
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-a União consiga desenvolver as suas políticas e atingir objectivos políticos, a fim de 
prosseguir o seu projecto político;

7. Considera que a fim de garantir a sua capacidade de integração, a União deve decidir qual a 
amplitude e o conteúdo das reformas necessárias com bastante antecedência em relação a 
qualquer adesão futura; a sua avaliação neste contexto deve ser efectuada ao longo de etapas-
chave do processo de alargamento, tendo em conta o impacto eventual dos novos Estados-
Membros sobre as suas capacidades institucionais, financeiras e de tomada de decisão;

8. Reconhece que a União se vê actualmente confrontada com dificuldades para honrar os 
compromissos que assumiu com os países da Europa do Sudeste, por a sua actual estrutura 
institucional, financeira e política não ser adequada a estes novos alargamentos e precisar de 
ser aperfeiçoada;

Aspectos institucionais da capacidade de integração
9. Sublinha que previamente a qualquer futuro alargamento, é essencial uma reforma da União a 

fim de permitir que esta trabalhe de um modo mais eficaz, transparente e democrático. Nesta 
perspectiva, qualquer alargamento futuro exigirá as seguintes reformas institucionais:
a) adopção de um novo sistema de votação por maioria qualificada que reforce a 

capacidade do Conselho para tomar decisões;
b) extensão substancial dos domínios aos quais se aplica a votação por maioria qualificada;

c) acréscimo substancial da participação do Parlamento Europeu em questões orçamentais 
e legislativas, em pé de igualdade com o Conselho;

d)  modificação do sistema de rotação das Presidências do Conselho Europeu e do 
Conselho;

e) criação de um cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros;
f) uma nova modificação da composição da Comissão, para além do estipulado no Tratado 

de Nice;
g)  reforço do papel do Presidente da Comissão e reforço da sua legitimidade democrática, 

por via da sua eleição pelo Parlamento Europeu;
h) extensão da jurisdição do Tribunal de Justiça a todos os domínios de actividade da 

União, incluindo o controlo do respeito dos direitos fundamentais;
i)instituição de mecanismos relativos à participação dos parlamentos nacionais e ao controlo 

da acção da União;
j)melhoria da flexibilidade dos acordos, como resposta à eventualidade crescente de nem 

todos os Estados-Membros estarem dispostos ou habilitados a prosseguir, 
simultaneamente, com certas políticas;

k) modificação do processo de alteração dos Tratados, de modo a simplificá-lo, a torná-lo 
mais eficaz e a reforçar a sua natureza democrática e a sua transparência;

l)supressão da "estrutura de pilares" e sua substituição por uma entidade única, dotada de uma 
estrutura unificada e de personalidade jurídica;

m) adopção de uma cláusula que permita aos Estados-Membros renunciarem à sua 
qualidade de membros da União Europeia;
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n) uma definição clara dos valores sobre os quais assenta a União e dos seus objectivos;

o) uma definição clara das competências da União e dos princípios que regem a sua acção 
e as suas relações com os Estados-Membros;

p) reforço da transparência e do processo de tomada de decisões na União, graças a um 
controlo público das actividades do Conselho quando actua como ramo da autoridade 
legislativa;

q) uma definição clara dos instrumentos mediante os quais a União exerce as suas 
competências, e sua simplificação;

assinala que todas estas reformas já estão contempladas no Tratado Constitucional e que a sua 
execução permitiria o funcionamento adequado de uma União alargada e asseguraria a 
respectiva capacidade para tomar decisões eficaz e democraticamente;

Outros aspectos pertinentes da capacidade de integração
10. Sublinha que, para além das reformas institucionais necessárias, os novos alargamentos da 

União exigem alterações em outros aspectos importantes da sua estrutura, nomeadamente:

a) aprovação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e melhoria das 
políticas de solidariedade entre os Estados-Membros;

b) revisão do quadro financeiro no que diz respeito ao seu sistema de financiamento, de 
forma a adaptar as novas necessidades de uma União alargada com base num "reexame 
completo e global" do Quadro Financeiro 2007-2013, já previsto para 2008/2009 em 
conformidade com a Resolução do Parlamento, de 8 de Junho de 2005, sobre alterações 
de política e recursos orçamentais da União alargada no período de 2007-20131, e com 
as disposições do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira2;

c) redefinição de várias das suas políticas, algumas das quais já foram estabelecidas há 50 
anos, de forma a permitir executar a estratégia de Lisboa, reforçar a sua capacidade de 
acção na cena internacional e adaptar-se aos novos desafios aos quais uma União bem 
maior e bem mais diversa deve fazer face num mundo globalizado; 

d) reforço da Política Europeia de Vizinhança, a fim de proporcionar um instrumento 
adequado ao estabelecimento de relações mutuamente benéficas com os países europeus 
que não têm uma perspectiva imediata de adesão porque não cumprem as condições de 
adesão ou porque optaram por não aderir;

11. Sublinha que as reformas acima referidas têm de ser acompanhadas de esforços para aumentar 
a aceitação do alargamento pela opinião pública, e recorda a responsabilidade dos dirigentes 
políticos europeus em matéria de informação do público quanto aos objectivos e às vantagens 
mútuas do alargamento e da unificação da Europa; apoia a Comissão no seu esforço de 
utilizar toda uma série de canais para dar a conhecer a sua política de alargamento e para opor 
factos às falsas concepções, tal como é expresso no Documento de estratégia de 2005 sobre o 
alargamento, acima citado;

                                               

1 JO C 124 E de 25.5.2006, p. 373.
2 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
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12. Reitera todavia, que qualquer decisão da UE de admitir um novo Estado-Membro é tomada 
mediante um processo que inclui numerosas salvaguardas, nomeadamente, uma decisão 
unânime do conjunto dos Estados-Membros para a abertura e a conclusão das negociações de 
adesão, a aprovação pelo Parlamento Europeu e a ratificação de cada Tratado de adesão por 
todos os Estados-Membros; 

13. Salienta, de qualquer modo, que a assinatura de um Tratado de Adesão pelos governos dos 
Estados-Membros implica o seu pleno compromisso de actuar em consequência para chegar à 
conclusão positiva do processo de ratificação do mesmo nos termos dos procedimentos em 
vigor em cada país;

14. Considera que o acordo do Parlamento Europeu, exigido para a actuação do Conselho ao 
abrigo do artigo 49º do Tratado UE sobre a adesão de novos Estados-Membros, deve ser 
aplicável quer à decisão de abertura de negociações quer à respectiva conclusão;

Conclusões
15. Reafirma o seu compromisso de alargamento, como ocasião histórica para garantir a paz, a 

segurança, a estabilidade, a democracia e o Estado de Direito e, concomitantemente, o 
crescimento económico e a prosperidade na Europa; reafirma a sua convicção de que o 
alargamento dever andar a par do aprofundamento da União, sob pena de se fragilizarem os 
objectivos do processo de integração europeia;

16. Sublinha que a União deve estar em condições de adaptar a sua estrutura institucional, 
financeira e política, oportunamente, para evitar que atrasos imprevistos intervenham na 
adesão dos países candidatos da Europa de Sudeste uma vez constatado que estes preenchem 
todas as condições para a adesão;

17. Reitera que o Tratado de Nice não oferece uma base adequada para novos alargamentos;
18. Reafirma o seu apoio ao Tratado Constitucional, o qual oferece já soluções para a maioria das 

reformas às quais a UE deve proceder para responder aos seus compromissos actuais em 
matéria de alargamento e constitui uma expressão tangível da relação entre aprofundamento e 
alargamento, e alerta para o facto de que qualquer tentativa destinada a encorajar uma 
execução fragmentária de certos elementos do conjunto constitucional pode fazer periclitar o 
compromisso global sobre o qual ele assenta;

19. Toma nota do calendário estabelecido pelo Conselho Europeu em 15 e 16 de Junho de 2006 
para procurar encontrar uma solução para a crise constitucional até ao segundo semestre de 
2008, o mais tardar;

20. Reafirma o seu compromisso de se obter de um acordo constitucional para a União Europeia o 
mais rapidamente possível, e, em qualquer caso, sempre antes das eleições europeias de 2009, 
a fim de que a União possa honrar os compromissos assumidos junto dos países candidatos e 
estar pronta a acolhê-los;

°
°      °

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, aos 
parlamentos e governos dos Estados-Membros, aos parlamentos e governos da Turquia, da 
Croácia, da Antiga República Jugoslava da Macedónia, da Albânia, da Bósnia e Herzegovina, 
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da Sérvia e do Montenegro, às Instituições Provisórias de Auto-Governo do Kosovo e à 
Missão das Nações Unidas no Kosovo.



DV\779820PT.doc 239/393 PE423.766

PT
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Resolução do Parlamento Europeu, de 23 de Março de 2006, sobre os partidos políticos 
europeus (2005/2224(INI)) - Relatório Jo Leinen 

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta o artigo 191º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, o nº 2 do artigo 
12º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e o nº 4 do artigo 6º do Tratado da 
União Europeia,

 Tendo em conta o nº 4 do artigo I-46 do Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa,

 Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 2004/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
4 de Novembro de 2003, relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos a nível 
europeu1, em especial o artigo 12º (adiante designado "o Regulamento"),

 Tendo em conta o relatório do seu Secretário-Geral sobre o financiamento dos partidos 
políticos a nível europeu, apresentado à Mesa em 21 de Setembro de 2005 nos termos do 
artigo 15º da Decisão da Mesa de 29 de Março de 2004, que define as normas de aplicação do 
Regulamento2,

 Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

 Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o parecer da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0042/2006),

A. Considerando que a prossecução do desenvolvimento de uma União democrática e próxima 
dos cidadãos é condição indispensável para a adesão dos cidadãos às próximas etapas da 
integração europeia e que, por conseguinte, deve ser atribuída elevada prioridade à realização 
da democracia europeia,

B. Considerando que os partidos políticos, incluindo os partidos políticos europeus, constituem 
um elemento determinante na construção de um espaço político europeu, o que favorece a 
democracia a nível europeu,

C. Considerando que os partidos políticos desempenham um papel importante na promoção de 
valores democráticos, tais como a liberdade, a tolerância, a solidariedade e a igualdade entre 
homens e mulheres,

D. Considerando que uma reflexão aprofundada sobre o futuro da Europa requer um amplo 
diálogo com as cidadãs e os cidadãos e que os partidos políticos a nível europeu devem, nesse 
contexto, desempenhar um papel fundamental,

E. Considerando que, em muitos países da União, os partidos políticos beneficiam de 
subvenções públicas destinadas a actividades relacionadas com a informação e a formação da 
vontade políticas, 

F. Considerando que as famílias políticas se constituíram em partidos políticos europeus e que as 

                                               

1 JO L 297 de 15.11.2003, p. 1.
2 Documento PE 362.124/BUR/AN.2.
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suas actividades são subvencionadas com fundos comunitários,

G. Considerando que o financiamento público dos partidos europeus a nível da União se processa 
com base no artigo 191º do Tratado,

H. Considerando que os partidos políticos europeus não estão autorizados a constituir reservas 
através da poupança das subvenções recebidas, ou da poupança dos seus recursos próprios; 
que, quando o balanço dos partidos acusa um resultado financeiro positivo (lucro), o montante 
excedente é deduzido da subvenção final,

I. Considerando que o Regulamento representa um primeiro passo no sentido da criação de um 
enquadramento legal para os partidos políticos europeus,

J. Considerando que os partidos políticos manifestaram uma série de desejos relativamente às 
futuras modalidades de financiamento dos partidos a nível europeu1,

K. Considerando que o Secretário-Geral do Parlamento apresentou um relatório sobre a aplicação 
do Regulamento,

L. Considerando que o financiamento público dos partidos nos termos do Regulamento não visa 
dificultar a constituição pelos partidos políticos europeus de reservas a partir dos seus 
recursos próprios (donativos, quotizações dos filiados, remuneração de prestações, etc.) nem 
mesmo inviabilizá-la e que apenas lhes é imposta a proibição de utilizarem os fundos da 
subvenção comunitária para obter um excedente no final do exercício,

M. Considerando que os partidos políticos europeus, à semelhança de qualquer outra organização 
com ou sem fins lucrativos, necessitam de um grau mínimo de segurança financeira para o seu 
planeamento a longo prazo, nomeadamente por terem de honrar os compromissos assumidos 
perante os funcionários, fornecedores e contratantes durante um período de tempo longo,

N. Considerando que, ao abrigo da regulamentação actual, os partidos políticos europeus não 
beneficiam de quaisquer garantias financeiras que se prolonguem por um período superior a 
um ano; que as subvenções que recebem são fixadas anualmente e dependem totalmente do 
número de partidos que solicitam reconhecimento e do número de deputados ao PE que os 
integram; que as subvenções em causa podem sofrer importantes alterações de um ano para o 
outro, no caso de surgirem novos partidos políticos ou de se verificar uma modificação do 
número de deputados ao PE de que dispõem,

O. Considerando que dois novos partidos solicitaram recentemente o reconhecimento e 
apresentaram pedidos de subvenção ao Parlamento Europeu, aumentando, assim, de oito para 
dez o número de partidos políticos europeus,

P. Considerando que a situação actual torna os partidos altamente dependentes do Parlamento 
Europeu, a nível financeiro, uma vez que apenas podem financiar os seus compromissos de 
longo prazo enquanto dispuserem de um fluxo de subvenções constante e garantido por parte 
do Parlamento,

                                               

1 Carta endereçada pelos Deputados Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, 
Bayrou e Ruttelli ao Presidente do Parlamento, em 1 de Junho de 2005.
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Q. Considerando que a situação actual não encoraja os partidos políticos europeus a realizarem 
uma gestão financeira adequada, na medida em que não existe um verdadeiro incentivo à 
aplicação dos princípios da eficiência económica na gestão da despesa,

R. Considerando que os partidos políticos europeus têm a obrigação de apresentar um orçamento 
anual dividido em cinco categorias, e que essa estrutura orçamental é imposta pelo 
Parlamento Europeu,

S. Considerando que o artigo I.3.3. do formulário normalizado da Convenção de Subvenção de 
Funcionamento entre o Parlamento Europeu e um partido político europeu1 determina que as 
transferências entre as categorias do referido orçamento não poderão exceder 20% do 
montante de cada categoria,

T. Considerando que a limitação aplicada à transferência de verbas entre categorias do 
orçamento impede os partidos políticos europeus de alterarem as suas prioridades políticas ao 
longo do ano,

U. Considerando que os partidos políticos europeus podem doravante ter um estatuto jurídico, 
através do facto de terem personalidade jurídica no país onde têm sede; considerando que 
alguns partidos escolheram a forma jurídica de uma associação belga sem fins lucrativos e 
outros optaram pela forma jurídica de uma associação internacional sem fins lucrativos,

V. Considerando, todavia, que continua a ser considerável a diferença entre o tratamento fiscal 
dos partidos políticos europeus e o aplicado às instituições europeias,

W. Considerando que, por força do Regulamento, o Parlamento Europeu deverá publicar um 
relatório sobre a aplicação do Regulamento e nele indicar eventuais alterações a introduzir,

Contexto político
1. Verifica a existência de um fosso entre um grande número de cidadãos e as instituições 

europeias, resultante, nomeadamente, da insuficiente comunicação e informação políticas até 
à data observadas em matéria de política europeia;

2. Está convicto de que os partidos políticos a nível europeu devem transcender a sua condição 
de organizações de cúpula e tornar-se actores dinâmicos das opções políticas europeias, 
solidamente enraizados em todas as camadas da sociedade e procurando a participação 
efectiva dos cidadãos, não apenas através das eleições europeias, mas também em todos os 
outros aspectos da vida política europeia;

3. Entende que os partidos políticos a nível europeu constituem um elemento fundamental da 
formação e expressão de uma opinião pública europeia, sem a qual não será possível 
prosseguir o desenvolvimento da União;

4. Salienta a necessidade de um verdadeiro estatuto dos partidos políticos a nível europeu, que 
vá mais além do regulamento relativo ao respectivo financiamento, defina os seus direitos e 
obrigações, lhes conceda a possibilidade de obterem uma personalidade jurídica assente no 
direito comunitário e produza efeitos nos Estados-Membros; solicita à sua Comissão dos 

                                               

1 Anexo 2 à Decisão da Mesa do Parlamento Europeu de 29 de Março de 2004, que define as normas de aplicação 
do Regulamento (CE) n° 2004/2003 (JO C 155 de 12.6.2004, p.1).
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Assuntos Constitucionais que examine a questão de um estatuto europeu dos partidos 
políticos europeus do ponto de vista jurídico e fiscal e elabore propostas concretas com esse 
objectivo;

5. Insta a que sejam incluídas nesse estatuto disposições relativas à inscrição individual nos 
partidos a nível europeu, à direcção, à apresentação de candidatos e às eleições, bem como às 
regras referentes a congressos e reuniões dos partidos e respectivo apoio;

Experiências e propostas de melhoria
6. Solicita à Comissão que, por ocasião da revisão do Regulamento (CE) nº 2004/2003, examine 

a possibilidade de estabelecer normas sobre o financiamento de partidos políticos a nível 
europeu a título do orçamento comunitário que não se baseiem no conceito de subvenções na 
acepção do Título VI da Parte I do Regulamento Financeiro, tendo em conta que neste
conceito não têm cabimento as características específicas dos partidos políticos;

7. Regista que foram intentadas contra o Regulamento três acções que o Tribunal de Primeira 
Instância julgou inadmissíveis em 11 de Julho de 2005, tendo sido interposto recurso de um 
dos acórdãos;

8. Regozija-se com o facto de, desde o início da presente legislatura, subsequente às eleições de 
Junho de 2004 para o Parlamento Europeu, oito coligações partidárias de Estados-Membros se 
terem constituído em partidos políticos a nível europeu e terem podido obter apoio financeiro 
ao abrigo do Regulamento;

9. Verifica que o processo de concessão de apoios financeiros para o exercício de 2004, no valor 
de EUR 4 648 000, teve início em 18 de Junho de 2004 com um convite à apresentação de 
propostas, tendo sido devidamente concluído pela Decisão da Mesa de 6 de Julho de 2005 
sobre a determinação da subvenção final, nos termos do Regulamento;

10. Nota com satisfação que todos os partidos políticos à escala europeia tiveram em conta em 
grande medida o princípio da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres na 
provisão de vagas e anima-os a assegurar uma melhor representação de mulheres e homens 
nas listas e entre os membros eleitos;

11. Salienta que o orçamento da UE previu, para 2005, uma dotação de EUR 8,4 milhões 
destinada ao financiamento dos partidos, dotação essa que a Mesa repartiu pelos oito partidos 
que apresentaram pedidos nesse sentido de acordo com a chave de repartição prevista no 
Regulamento;

12. Regista o facto de, em 2004, os partidos políticos a nível europeu terem beneficiado de apoio 
técnico que, nos termos do Regulamento, lhes é concedido pelo Parlamento Europeu contra 
pagamento, tendo sido globalmente facturados EUR 20 071 referentes a salas, técnicos e, em 
especial, serviços de interpretação;

13. Entende, com base na experiência adquirida e tendo em conta as orientações orçamentais, ser 
necessário proceder às seguintes alterações do sistema de financiamento:
a) O Regulamento apenas define em traços gerais o processo de apresentação de pedidos; a 

fim de evitar encargos desnecessários para os requerentes, o processo deveria decorrer 
em duas fases, decidindo-se numa primeira fase se o partido satisfaz, em princípio, as 
condições necessárias para beneficiar de apoio e, numa segunda fase, fixando-se o 
montante do mesmo;
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b) O ritmo de pagamento das subvenções não é o mais adequado ao tipo de actividade dos 
beneficiários, pelo que deverá ser alterado de molde a que o pagamento de 80% da 
subvenção tenha lugar no momento da assinatura da convenção de financiamento e o do 
saldo remanescente após o encerramento do exercício orçamental, com base nas contas 
apresentadas pelos beneficiários; 

c) Para que os beneficiários possam estabelecer os seus planos de financiamento com 
maior margem de segurança, no âmbito dos princípios orçamentais estabelecidos de 
forma vinculativa no Regulamento Financeiro, a Mesa e a Comissão dos Orçamentos, 
que participam na elaboração das propostas orçamentais anuais, deveriam acordar, no 
início da legislatura, um planeamento financeiro plurianual, tanto no que diz respeito ao 
montante de base por partido (15% do orçamento total), como ao montante adicional 
por deputado ao Parlamento Europeu eleito pelo partido (85% do orçamento total), 
proporcionando desse modo suficiente flexibilidade em caso de constituição de novos 
partidos;

d) Os partidos políticos europeus devem estar em condições de planificar as suas finanças 
a mais longo prazo; é assim indispensável que possam utilizar, para efeitos de 
constituição de reservas, quaisquer dos seus recursos próprios, em particular os 
provenientes de donativos e das quotizações dos filiados, para além dos 25% 
correspondentes à taxa de autofinanciamento obrigatório das suas despesas;

e) Dever-se-ia, no âmbito do processo de revisão do Regulamento Financeiro em curso, ou 
mediante alteração do Regulamento, estabelecer uma excepção limitada que permitisse 
a utilização de 25% dos montantes concedidos para um exercício no primeiro trimestre 
do exercício seguinte;

f) A rígida repartição da dotação financeira entre as cinco categorias e a imposição de um 
limite à transferência de verbas entre as mesmas não se adequam às necessidades dos 
partidos europeus; a convenção de financiamento deve, consequentemente, ser alterada 
de modo a permitir a transferência de uma percentagem mais elevada dos fundos entre 
categorias, no pressuposto de se manterem mínimos os encargos administrativos desse 
procedimento;

g) Deveria, além disso, ser criada a possibilidade de uma aplicação suficientemente 
flexível do programa de trabalho anual apresentado pelos partidos, por forma a estes 
poderem reagir adequadamente a acontecimentos imprevistos no âmbito da sua 
actividade política;

h) Tendo em vista uma execução financeira eficiente, o prazo de entrega das contas finais 
dos partidos deveria ser antecipado para 15 de Maio do ano seguinte;

i) Para se atingir o objectivo de reforçar os partidos políticos a nível europeu enquanto 
elementos da democracia europeia, e atendendo às crescentes exigências que se colocam 
à sua actividade política na sequência dos alargamentos (despesas de tradução, 
deslocação, etc.), afigura-se desejável aumentar, de forma adequada, o apoio financeiro 
aos partidos políticos;

14. Considera oportuno, na presente fase de reflexão sobre o futuro da União Europeia, debater 
igualmente as seguintes questões:

a) De que forma podem ser promovidas fundações políticas europeias, a fim de 
complementar a actividade de informação e de formação políticas dos partidos políticos 
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europeus? O Parlamento convida a Comissão a apresentar propostas sobre esta questão;

b) De que modo podem ser constituídas listas europeias dos partidos europeus 
concorrentes às eleições europeias, de forma a promover a formação, no plano político, 
de uma opinião pública europeia?

c) Que papel podem exercer os partidos políticos europeus nos referendos sobre temas 
europeus, nas eleições para o Parlamento Europeu e na eleição do Presidente da 
Comissão?

d) De que modo pode ser valorizado e promovido o papel das organizações e dos 
movimentos juvenis políticos europeus, que são um instrumento indispensável de 
crescimento e de formação de uma consciência e identidade europeias das jovens 
gerações? O Parlamento recomenda a constituição de um grupo interno de trabalho, 
com representantes das comissões competentes, dos partidos políticos europeus e das 
organizações partidárias juvenis, que se encarregariam de apresentar à Mesa dentro de 
um ano um relatório sobre o papel das organizações juvenis dos partidos e a melhor 
forma de as apoiar, actualmente e no próximo estatuto.

o

o        o
15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 29 de Novembro de 2007, sobre uma 
proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento 
(CE) n.º 2004/2003 relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos a nível 
europeu (2007/0130(COD)) - Relatório Jo Leinen

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho

(COM(2007)0364),

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 191º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0202/2007),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e os pareceres da 

Comissão dos Orçamentos e da Comissão do Controlo Orçamental (A6-0412/2007),
1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Mesa a examinar o modo como poderá ser concedido a um partido político a nível 
europeu um período transitório de três meses a fim de reconstituir o seu número de membros 
se, durante o exercício, esse número tiver caído abaixo dos requisitos mínimos do 
regulamento alterado;

3. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento, ao Conselho e à Comissão..
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ANEXO
REGULAMENTO (CE) N.º 1524/2007 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de 18 de Dezembro de 2007 que altera o Regulamento (CE) n.º 2004/2003 relativo ao estatuto e ao 
financiamento dos partidos políticos a nível europeu

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o artigo 191.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão,
Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado [1],

Considerando o seguinte:
(1) O artigo 12.º do Regulamento (CE) n.º 2004/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho [2] 
prevê que o Parlamento Europeu publique um relatório sobre a aplicação do referido regulamento, 
que deverá incluir, se for caso disso, eventuais alterações a introduzir no sistema de financiamento.

(2) Na sua Resolução de 23 de Março de 2006 sobre os partidos políticos europeus [3], o 
Parlamento Europeu considerou que, à luz da experiência adquirida desde a sua entrada em vigor 
em 2004, determinados aspectos do Regulamento (CE) n.º 2004/2003 deviam ser aperfeiçoados, 
com o objectivo principal de melhorar a situação do financiamento desses partidos políticos e das 
fundações que lhes estão associadas.
(3) Deverão ser estabelecidas disposições que prevejam apoio financeiro às fundações políticas a 
nível europeu, uma vez que estas fundações, associadas aos partidos políticos a nível europeu, 
podem apoiar através das suas actividades os objectivos dos partidos políticos a nível europeu, 
nomeadamente contribuindo para o debate sobre questões de política europeia e de integração 
europeia, inclusive agindo como catalisadoras de novas ideias, de análises e de opções políticas. 
Este apoio financeiro deverá ser previsto na secção "Parlamento" do orçamento geral da União 
Europeia, tal como já acontece em relação aos partidos políticos a nível europeu.
(4) Continua a ser um objectivo importante garantir a maior participação possível dos cidadãos na 
vida democrática da União Europeia. Neste contexto, as organizações políticas de jovens podem 
desempenhar um papel especial para estimular o interesse e os conhecimentos concretos acerca do 
sistema político da União Europeia entre os jovens, promovendo activamente a sua participação nas 
actividades democráticas a nível europeu.

(5) A fim de melhorar as condições para o financiamento dos partidos políticos a nível europeu, 
incentivando-os em simultâneo a garantir um planeamento financeiro adequado de longo prazo, o 
nível mínimo de co-financiamento exigido deverá ser adaptado. Deverá ser exigido o mesmo nível 
de co-financiamento para as fundações políticas a nível europeu.

(6) A fim de reforçar e promover ainda mais o carácter europeu das eleições para o Parlamento 
Europeu, deverá ficar bem claro que as dotações provenientes do orçamento geral da União 
Europeia também podem ser utilizadas para financiar campanhas organizadas pelos partidos 
políticos a nível europeu no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu, desde que esse 
financiamento não constitua um financiamento directo ou indirecto dos partidos políticos nacionais 
ou dos seus candidatos. Os partidos políticos a nível europeu actuam no contexto das eleições para 
o Parlamento Europeu, em especial para realçar o carácter europeu dessas eleições. Em 
conformidade com o artigo 8.º do Acto Relativo à Eleição dos Representantes ao Parlamento 
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Europeu por Sufrágio Universal Directo, anexo à Decisão 76/787/CECA, CEE, Euratom do 
Conselho [4], o financiamento e as restrições das despesas eleitorais nas eleições para o Parlamento 
Europeu regem-se, em cada Estado-Membro, pelas disposições nacionais. As disposições nacionais 
aplicam-se também às despesas eleitorais efectuadas em eleições e referendos nacionais,
APROVARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º
Alteração do Regulamento (CE) n.º 2004/2003

O Regulamento (CE) n.º 2004/2003 é alterado do seguinte modo:

1. No artigo 2.º são aditados os seguintes pontos:
"4. "Fundação política a nível europeu", uma entidade ou rede de entidades dotada de personalidade 
jurídica num Estado-Membro, associada a um partido político a nível europeu, cujas actividades, no 
respeito dos objectivos e valores fundamentais da União Europeia, apoiam e complementam o 
objectivo do partido político a nível europeu, desempenhando, em particular as seguintes tarefas:
- observar, analisar e contribuir para o debate acerca de questões políticas europeias e do processo 
de integração europeia,
- desenvolver actividades relacionadas com questões de política europeia, nomeadamente organizar 
e dar apoio a seminários, acções de formação, conferências e estudos nestas matérias que reúnam os 
principais intervenientes, incluindo organizações de jovens e outros representantes da sociedade 
civil,
- desenvolver a cooperação com entidades do mesmo tipo para promover a democracia,

- servir de enquadramento para que as fundações políticas nacionais, os universitários e outros 
actores pertinentes trabalhem juntos a nível europeu.

5. "Financiamento pelo orçamento geral da União Europeia", uma subvenção na acepção do n.º 1 do 
artigo 108.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 [*****] (a seguir designado 
"Regulamento Financeiro").
2. No artigo 3.º, o parágrafo único passa a n.º 1 e são aditados os seguintes números:

"2. Uma fundação política a nível europeu deve preencher as seguintes condições:
a) Estar associada a um dos partidos políticos a nível europeu reconhecidos nos termos do n.º 1, 

como certificado pelo partido em questão;
b) Ter personalidade jurídica no Estado-Membro onde se encontra sediada. Esta personalidade 

jurídica deve ser separada da personalidade jurídica do partido político a nível europeu a que a 
fundação está associada;

c) Respeitar, sobretudo no seu programa e pela sua acção, os princípios em que se funda a União 
Europeia, ou seja, os princípios da liberdade, da democracia, do respeito dos direitos 
humanos, das liberdades fundamentais e do Estado de Direito;

d) Não perseguir fins lucrativos;

e) Ter um conselho de administração com uma composição geograficamente equilibrada.
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3. No âmbito do presente regulamento, cabe aos partidos políticos e às fundações a nível europeu 
definir o regime específico da sua relação, em conformidade com o direito interno, incluindo um 
grau de separação adequado entre a gestão quotidiana e as estruturas dirigentes da fundação política 
a nível europeu, por um lado, e o partido político a nível europeu a que está associada, por outro.".
3. O artigo 4.º é alterado do seguinte modo:

a) No n.º 2, a alínea a) passa a ter a seguinte redacção:
"a) Os documentos que atestam que o requerente preenche as condições fixadas nos artigos 2.º
e 3.º;";

b) São aditados os seguintes números:
"4. Uma fundação política a nível europeu só pode apresentar um pedido de financiamento 

pelo orçamento geral da União Europeia através do partido político a nível europeu a que 
está associada.

5. O financiamento de uma fundação política a nível europeu é atribuído com base na sua 
associação a um partido político a nível europeu e subordinado ao disposto no n.º 1 do 
artigo 10.º Os artigos 9.º e 9.º-A são aplicáveis aos fundos assim atribuídos.

6. Os fundos atribuídos a uma fundação política a nível europeu só podem ser utilizados para 
financiar as suas actividades referidas no n.º 4 do artigo 2.º Não podem, em caso algum, ser 
utilizados para financiar campanhas eleitorais ou para referendos.

7. Os n.ºs 1 e 3 aplicam-se com as necessárias adaptações às fundações políticas a nível 
europeu, no contexto da avaliação dos pedidos de financiamento pelo orçamento geral da 
União Europeia.".

4. No artigo 5.º são aditados os seguintes números:

"4. O n.º 2 aplica-se com as necessárias adaptações às fundações políticas a nível europeu.
5. Se o partido político a nível europeu ao qual a fundação política estiver associada perder a 

qualidade de partido político, a fundação política a nível europeu em questão é excluída do 
financiamento ao abrigo do presente regulamento.

6. Se o Parlamento Europeu considerar que uma das condições previstas na alínea c) do n.º 2 
do artigo 3.º deixou de estar preenchida, a fundação política a nível europeu em causa é 
excluída do financiamento ao abrigo do presente regulamento.".

5. Os artigos 6.º, 7.º e 8.º passam a ter a seguinte redacção:

"Artigo 6.º
Obrigações ligadas ao financiamento

1. Os partidos políticos a nível europeu e as fundações políticas a nível europeu devem:
a) Publicar anualmente as suas receitas e despesas, bem como uma declaração sobre o seu activo 

e o seu passivo;
b) Declarar as suas fontes de financiamento por meio de uma lista que especifique os doadores e 

os donativos respectivos, com excepção dos que não excedam 500 EUR por ano e por doador.
2. Os partidos políticos a nível europeu e as fundações políticas a nível europeu não devem aceitar:

a) Donativos anónimos;
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b) Donativos provenientes dos orçamentos de grupos políticos do Parlamento Europeu;

c) Donativos de qualquer empresa sobre a qual os poderes públicos possam exercer, directa ou 
indirectamente, uma influência dominante devido aos seus direitos de propriedade, à sua 
participação financeira ou às regras que a regulam;

d) Donativos que excedam 12000 EUR por ano e por doador, provenientes de qualquer pessoa 
singular ou colectiva para além das empresas referidas na alínea c) e sem prejuízo do disposto 
nos n.ºs 3 e 4;

e) Donativos de qualquer autoridade pública de um país terceiro, inclusivamente de qualquer 
empresa sobre a qual os poderes públicos possam exercer, directa ou indirectamente, uma 
influência dominante devido aos seus direitos de propriedade, à sua participação financeira ou 
às regras que a regulam.

3. São admissíveis as quotizações para um partido político a nível europeu dos partidos políticos 
nacionais ou de pessoas singulares que sejam membros de um partido político a nível europeu. As 
quotizações para um partido político a nível europeu provenientes dos partidos políticos nacionais 
ou de pessoas singulares não podem exceder 40 % do orçamento anual daquele partido político a 
nível europeu.

4. São admissíveis as quotizações para uma fundação política a nível europeu das fundações 
políticas nacionais que sejam seus membros, bem como dos partidos políticos a nível europeu. Estas 
quotizações não podem exceder 40 % do orçamento anual daquela fundação política a nível europeu 
nem podem provir de fundos que um partido político a nível europeu tenha recebido do orçamento 
geral da União Europeia ao abrigo do presente regulamento.

O ónus da prova cabe ao partido político a nível europeu em questão.
Artigo 7.º

Proibição de financiamento
1. O financiamento dos partidos políticos a nível europeu pelo orçamento geral da União Europeia 

ou por qualquer outra fonte não pode ser utilizado para o financiamento directo ou indirecto de 
outros partidos políticos, nomeadamente de partidos ou candidatos nacionais. Estes partidos 
políticos e candidatos nacionais continuam sujeitos à aplicação da respectiva regulamentação 
nacional.

2. O financiamento de fundações políticas a nível europeu pelo orçamento geral da União 
Europeia ou por qualquer outra fonte não pode ser utilizado para o financiamento directo ou 
indirecto de partidos políticos ou de candidatos, tanto a nível europeu como a nível nacional, 
nem de fundações a nível nacional.

Artigo 8.º
Natureza das despesas

Sem prejuízo do financiamento das fundações políticas, as dotações provenientes do orçamento 
geral da União Europeia, nos termos do presente regulamento, só podem ser afectadas a despesas 
directamente ligadas aos objectivos definidos no programa político referido na alínea b) do n.º 2 do 
artigo 4.º
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Essas despesas cobrem as despesas administrativas, as despesas ligadas à assistência técnica, às 
reuniões, à investigação, às manifestações transfronteiriças, aos estudos, à informação e às 
publicações.

As despesas dos partidos políticos a nível europeu podem também incluir o financiamento de 
campanhas organizadas pelos partidos políticos a nível europeu no âmbito das eleições para o 
Parlamento Europeu em que participem, conforme exigido pela alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º Nos 
termos do artigo 7.º, essas dotações não podem ser utilizadas para o financiamento directo ou 
indirecto dos partidos políticos ou candidatos nacionais.
Essas despesas não podem ser utilizadas para o financiamento de campanhas para referendos.
Contudo, em conformidade com o artigo 8.º do Acto Relativo à Eleição dos Representantes ao 
Parlamento Europeu por Sufrágio Universal Directo, o financiamento e as restrições das despesas 
eleitorais de todos os partidos e candidatos nas eleições para o Parlamento Europeu regem-se, em 
cada Estado-Membro, pelas disposições nacionais.".
6. No artigo 9.º, os n.ºs 1, 2 e 3 passam a ter a seguinte redacção

"1. As dotações destinadas ao financiamento dos partidos políticos e das fundações políticas a 
nível europeu são definidas no âmbito do processo orçamental anual e executadas nos termos 
do Regulamento Financeiro e das suas regras de execução.
As regras de execução do presente regulamento são fixadas pelo gestor orçamental.

2. A avaliação de bens móveis e imóveis e a sua amortização devem ser feitas nos termos das 
disposições aplicáveis às instituições, estabelecidas no artigo 133.º do Regulamento 
Financeiro.

3. O controlo dos financiamentos concedidos ao abrigo do presente regulamento é exercido nos 
termos do Regulamento Financeiro e das suas regras de execução.
Além disso, o controlo é exercido com base numa certificação anual realizada por uma 
auditoria externa e independente. Essa certificação é enviada ao Parlamento Europeu no prazo 
de seis meses a contar do termo do exercício em causa.".

7. É aditado um novo artigo com a seguinte redacção:
"Artigo 9.º-A

Transparência
O Parlamento Europeu publica conjuntamente, numa rubrica do seu sítio web criada para esse 
efeito, os seguintes documentos:

- um relatório anual que inclua um quadro com os montantes pagos a cada partido político e a 
cada fundação política a nível europeu relativamente a cada exercício em que foram 
concedidas subvenções,

- o relatório do Parlamento Europeu sobre a aplicação do presente regulamento e as actividades 
financiadas, a que se refere o artigo 12.º,

- as disposições relativas à aplicação do presente regulamento.".
8. No artigo 10.º, o n.º 2 passa a ter a seguinte redacção:
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"2. Os financiamentos pelo orçamento geral da União Europeia não podem exceder 85 % das 
despesas de um partido político ou de uma fundação política a nível europeu elegíveis para 
financiamento. O ónus da prova cabe ao partido político a nível europeu em questão.".

9. O artigo 12.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 12.º
Avaliação

O Parlamento Europeu publica um relatório sobre a aplicação do presente regulamento e 
sobre as actividades financiadas até 15 de Fevereiro de 2011. Este relatório deve indicar, se 
for caso disso, as eventuais alterações a introduzir no sistema de financiamento.".

Artigo 2.º
Disposições transitórias

As disposições do presente regulamento aplicam-se às subvenções concedidas aos partidos políticos 
a nível europeu a partir do exercício de 2008.

Para o exercício de 2008, os pedidos de financiamento das fundações políticas a nível europeu 
apresentados ao abrigo do n.º 4 do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 2004/2003 devem reportar-se 
exclusivamente aos custos elegíveis incorridos após 1 de Setembro de 2008.
Até 28 de Março de 2008, os partidos políticos a nível europeu que tenham apresentado 
devidamente os seus pedidos de subvenção para 2008 podem apresentar um pedido suplementar de 
financiamento com base nas alterações introduzidas pelo presente regulamento e, se for o caso, um 
pedido de subvenção para as fundações políticas a nível europeu que lhes estejam associadas. O 
Parlamento Europeu aprova as medidas de execução apropriadas.

Artigo 3.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos 
os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 18 de Dezembro de 2007.

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente

[1] Parecer do Parlamento Europeu de 29 de Novembro de 2007 (ainda não publicado no Jornal 
Oficial) e decisão do Conselho de 17 de Dezembro de 2007.
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[2] JO L 297 de 15.11.2003, p. 1.

[3] JO C 292 E de 1.12.2006, p. 127.
[4] JO L 278 de 8.10.1976, p. 1. Decisão alterada pela Decisão 2002/772/CE, Euratom (JO L 283 de 
21.10.2002, p. 1).
[*****] Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (JO L 
248 de 16.9.2002, p. 1). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento 
(CE) n.º 1525/2007 (JO L 343 de 27.12.2007, p. 9).".



Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 29 de Novembro de 2007, sobre o projecto 
de Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias 
(2007/0820(CNS)) – Relatório Jo Leinen

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta o projecto de Regulamento do Conselho (14320/2007),
– Tendo em conta a proposta da Comissão (COM(2007)0364),

– Tendo em conta o Regulamento do Conselho (CE, Euratom) n.º 1605/2002, de 25 de Junho de 
2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias1,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 2004/2003 relativo ao estatuto e ao financiamento dos 
partidos políticos a nível europeu2,

– Tendo em conta o artigo 279.º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo Conselho 
(C6-0411/2007),

– Tendo em conta o artigo 51.º e o n.º 1 do artigo 43.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e a carta da Comissão 
dos Orçamentos (A6-0465/2007),

1. Aprova o projecto de Regulamento do Conselho;
2. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo Parlamento;

3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente o texto submetido a 
consulta;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à Comissão.

                                               
1 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE, 

Euratom) nº 1995/2006 (JO L 390 de 30.12.2006, p. 1.)
2 JO L 297 de 15.11.2003, p. 1.



PE423.766 254/393

PT



Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de Outubro de 2007, sobre a composição do 
Parlamento Europeu (2007/2169(INI)) - Relatório Alain Lamassoure / Adrian Severin 

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta a sua Resolução de 11 de Julho de 2007 sobre a convocação da Conferência 

Intergovernamental (CIG): parecer do Parlamento Europeu (artigo 48º do Tratado UE)1, 
– Tendo em conta o nº 2 do artigo I-20º do Tratado que estabelece uma Constituição para a 

Europa, de 29 de Outubro de 2004, bem como o Protocolo 34 apenso a este Tratado2,
– Tendo em conta as conclusões da presidência do Conselho Europeu de Bruxelas de 21 e 22 de 

Junho de 20073, 
– Tendo em conta o ponto 15 do artigo 1.º do Projecto de Tratado que altera o Tratado da União 

Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia (Tratado Reformador)4,
– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0351/2007),
A. Considerando que o Conselho Europeu de 21 e 22 de Junho de 2007 convidou o Parlamento 

Europeu a apresentar até Outubro de 2007 um projecto de iniciativa sobre uma decisão 
relativa à futura composição do Parlamento Europeu, tal como previsto no Protocolo 34 
aprovado na Conferência Intergovernamental de 2004,

B. Considerando que a repartição de lugares para a legislatura 2009-2014 é actualmente a fixada 
pelo nº 2 do artigo 9º do Acto de 25 de Abril de 2005 relativo às condições de adesão da 
República da Bulgária e da Roménia e às adaptações dos Tratados em que se funda a União 
Europeia, 

C. Considerando que o projecto de Tratado Reformador visa alterar o Tratado da União Europeia 
(novo artigo [9º-A]), propondo um novo procedimento para a definição da composição do 
Parlamento Europeu que prevê um limite global de 750 lugares, com um máximo de 96 e um 
mínimo de 6 por Estado-Membro, e o princípio da "proporcionalidade degressiva", 

D. Considerando que o princípio da proporcionalidade degressiva não está definido no Tratado, 
devendo ser clara e objectivamente enunciado, de forma a servir de linha directriz à repartição 
de lugares no Parlamento Europeu, 

E. Considerando que o princípio da proporcionalidade degressiva, enquanto princípio 
consagrado no direito primário e tal como definido na presente resolução, servirá de 
parâmetro para avaliar a conformidade da decisão que as instituições competentes deverão 
tomar para a fixação da composição do Parlamento Europeu, 

                                               

1 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0328.
2 JO C 310 de 16.12.2004, p. 1.
3 11177/1/07 REV 1. 
4 CIG 1/1/07 de 5 de Outubro de 2007.
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F. Considerando que toda e qualquer violação deste princípio é susceptível de ser sancionada 
pelo Tribunal de Justiça, 

G. Considerando que, nas circunstâncias actuais, é importante garantir que nenhum Estado-
Membro seja sujeito a reduções suplementares de lugares para além das resultantes do último 
alargamento, 

H. Considerando que não é conveniente, na presente fase, ponderar o impacto de futuros 
alargamentos sobre os quais é impossível retirar conclusões antecipadas e cujas consequências 
poderão ser devidamente tomadas em consideração nos correspondentes actos de adesão 
através de uma superação provisória do limite máximo de 750 lugares, tal como foi feito no 
último alargamento, 

I. Considerando que um sistema claro, compreensível e transparente deve permitir uma 
adaptação à evolução demográfica dos Estados-Membros sem obrigar a novas negociações de 
fundo,

J. Considerando que será necessário um sistema equitativo, compreensível e duradouro de 
repartição dos lugares do Parlamento Europeu para reforçar a legitimidade democrática da 
representação dos cidadãos, condição para que o Parlamento Europeu assuma o seu papel e 
participe no processo de formação da opinião e no processo legislativo europeu,

K. Considerando que, face ao actual número de lugares do Parlamento Europeu, se afigura não 
só adequado mas também justificado estabelecer um número de lugares para o Parlamento a 
eleger em 2009 que permita uma transição da situação actual para a que emanaria de um 
regime mais estável baseado na proporcionalidade degressiva,

1. Partilha a vontade do Conselho Europeu de que seja, desde já, obtido um acordo político que 
permita adaptar a composição do Parlamento Europeu em conformidade com a letra e o 
espírito do novo Tratado e formalizar este acordo imediatamente após a entrada em vigor do 
novo Tratado em tempo útil antes das eleições de 2009 para o Parlamento Europeu;

2. Considera que a definição de uma nova composição do Parlamento Europeu, mais próxima da 
realidade demográfica e mais consentânea com a cidadania europeia, reforçará a legitimidade 
democrática do Parlamento Europeu aquando do exercício das competências mais alargadas 
que lhe serão confiadas pelo novo Tratado; 

3. Verifica que a composição do Parlamento Europeu prevista no Acto relativo à adesão da 
Bulgária e da Roménia terá, de qualquer modo, de ser alterada imediatamente após a entrada 
em vigor do Tratado Reformador; 

4. Constata que o artigo [9º-A] do Tratado da União Europeia, com a redacção que lhe é dada 
pelo projecto de Tratado Reformador, estabelece um quadro que prevê um limite máximo 
global de 750 deputados, um máximo de 96 deputados para o Estado-Membro mais povoado 
e um mínimo de 6 para o Estado-Membro menos povoado, e que instaura o princípio da 
representação dos cidadãos europeus segundo uma "proporcionalidade degressiva", sem que 
tal expressão seja claramente definida; 

5. Observa que o quadro do referido artigo [9º-A] do Tratado da União Europeia permite 
congregar o princípio da eficácia, limitando o número de deputados a um nível ainda 
compatível com o papel de uma assembleia legislativa, o princípio da pluralidade, permitindo 
a representação do leque das principais orientações políticas, nomeadamente a maioria e a 
oposição, de cada Estado-Membro, e o princípio de solidariedade, pelo qual os Estados mais 
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povoados aceitam ficar sub-representados para permitir uma melhor representação dos 
Estados menos povoados; 

6. Considera que o princípio da proporcionalidade degressiva significa que o rácio entre a 
população e o número de lugares atribuído a cada Estado-Membro deve variar em função da 
sua população respectiva, de modo a que cada deputado de um Estado-Membro mais povoado 
represente mais cidadãos que cada deputado de um Estado-Membro menos povoado e vice-
versa, mas também que nenhum Estado-Membro menos povoado disponha de mais lugares 
que um Estado-Membro mais povoado;

7. Sublinha, tendo em conta a actual situação de insuficiente harmonização do conceito de 
cidadania entre os Estados-Membros, que é conveniente basear-se, na determinação da 
população de cada Estado-Membro, nos números fornecidos pelo Serviço de Estatística da 
União Europeia (Eurostat), que são os números tidos em conta pelo Conselho da União 
Europeia quando tem de verificar, em caso de tomada de uma decisão por maioria qualificada, 
a percentagem de cada um na população total da União;

8. Considera oportuno não propor, neste momento do processo da integração europeia, uma 
redução do número de lugares de qualquer dos Estados-Membros relativamente ao que lhe foi 
atribuído pelo Tratado de Adesão da Bulgária e da Roménia, com excepção da redução, de 99 
para 96, dos lugares atribuídos à Alemanha, o Estado mais populoso, resultante do mandato 
do Tratado Reformador;

9. Considera ainda que, nas condições actuais, o número de lugares no Parlamento Europeu e a 
consequente representação dos cidadãos europeus na UE não devem ser reduzidos em 
antecipação de futuros alargamentos, cuja data não é ainda previsível;

10. Propõe, por conseguinte, uma repartição dos lugares do futuro Parlamento Europeu com base 
num número de 750 deputados, e considera que as futuras adesões poderão resultar numa 
ultrapassagem provisória, até ao termo da legislatura que então se encontrar em curso, deste 
limite máximo, tal como foi feito para a Bulgária e a Roménia, procedendo-se seguidamente a 
uma revisão global da repartição dos lugares por ocasião das primeiras eleições para o 
Parlamento Europeu que se sigam a cada alargamento;

11. Recorda que o incumprimento do princípio da proporcionalidade degressiva, tal como 
definido na presente resolução, poderá, no futuro, ser sancionado pelo Tribunal de Justiça, 
uma vez que o acto que determina a composição do Parlamento Europeu se tornará um acto 
de direito derivado que deve respeitar os limites e princípios fixados no Tratado; 

12. Solicita à Conferência Intergovernamental que inclua numa declaração relativa ao nº 2 do 
artigo [9º-A] do Tratado da União Europeia com a redacção que lhe foi dada pelo projecto de 
Tratado Reformador, a juntar à Acta Final da referida Conferência, o projecto de decisão do 
Conselho Europeu que estabelece a composição do Parlamento Europeu que figura no Anexo 
1 à presente resolução, com a reserva de que tal decisão será formalmente aprovada nos 
termos do nº 2 do citado artigo [9º-A] imediatamente após a entrada em vigor do Tratado 
Reformador; compromete-se, por seu lado, a agir sem demora logo que entre em vigor o 
Tratado Reformador; solicita ao Conselho que confira eficácia à referida declaração 
imediatamente após a entrada em vigor do Tratado Reformador e em conformidade com as 
suas disposições, a fim de permitir que os Estados-Membros aprovem atempadamente as 
disposições internas necessárias para a organização das eleições para o Parlamento Europeu 
relativas à legislatura de 2009-2014;
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13. Insiste em que se aproveite a revisão prevista no artigo 3º do referido projecto de decisão do 
Conselho Europeu para estudar a possibilidade técnica e política de substituir a ponderação do 
número de habitantes, estabelecido anualmente pelo Eurostat, pela do número de cidadãos 
europeus; para o efeito, convida os seus representantes à Conferência Intergovernamental a 
transmitir a esta última o projecto de declaração sobre o artigo 2º do projecto de Protocolo 
n°10 relativo às disposições transitórias (Título I: Disposições relativas ao Parlamento 
Europeu) que figura no Anexo 2 à presente resolução, e solicita à Conferência que a 
declaração seja anexada à Acta Final;

14. Chama a atenção para o vínculo político existente entre a repartição de lugares segundo o 
princípio da proporcionalidade degressiva ora proposta e o pacote de reforma global das 
instituições da União, em especial o princípio da dupla maioria para a determinação da 
maioria no Conselho (n.º 4 do artigo [9º-C] do Tratado da União Europeia, com a redacção 
que lhe é dada pelo projecto de Tratado Reformador) e a composição da Comissão ( nº 5 do 
artigo [9º-D] do mesmo Tratado) e insiste na necessidade de que tal pacote seja coerente e, 
simultaneamente, reconheça a natureza jurídica específica de cada instituição; concorda que, 
embora a reforma da votação por maioria no Conselho e a nova composição da Comissão só 
devam entrar em vigor em 2014, a nova repartição de lugares do Parlamento Europeu deve 
entrar em vigor já em 2009; reserva-se, contudo, o direito de aprovar a decisão a tomar pelo 
Conselho Europeu nos termos do artigo [9º-A] do Tratado da União Europeia sobre a 
repartição de lugares no Parlamento Europeu unicamente à luz da reforma das instituições da 
União prevista no Tratado Reformador; 

15. Está consciente do facto de a composição do Parlamento Europeu agora proposta resultar de 
uma aplicação objectiva das disposições do projecto de Tratado Reformador, mas que será 
necessário no futuro um esforço de adaptação para fazer face aos novos desafios que se 
colocarão a longo prazo, nomeadamente aquando de futuras adesões; considera que, no 
âmbito dessa futura reforma, se deve obrigatoriamente proceder à correcção de eventuais 
desigualdades de tratamento explicáveis por razões históricas; 

16. Propõe ao Conselho Europeu que, em conjunto com o Parlamento Europeu, avalie 
atempadamente antes de cada eleição europeia os números relativos à população para efeitos 
de fixação da base de cálculo;

17. Propõe-se, neste contexto, ponderar a possibilidade de eleger uma parte dos deputados ao 
Parlamento Europeu em listas transnacionais; considera que tal contribuiria para conferir uma 
verdadeira dimensão europeia ao debate eleitoral, nomeadamente confiando um papel central 
aos partidos políticos europeus;

18. Reitera que a presente proposta está intimamente associada à entrada em vigor do Tratado 
Reformador; considera que, caso não seja possível concluir a ratificação do Tratado 
Reformador antes das eleições de 2009 para o Parlamento Europeu, deve continuar a vigorar a 
repartição de lugares prevista nos Tratados actualmente em vigor;

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e o acima citado relatório da sua 
Comissão dos Assuntos Constitucionais à Conferência Intergovernamental, ao Conselho 
Europeu, ao Conselho e à Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos países 
candidatos à adesão. 
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ANEXO 1

Projecto de decisão do Conselho Europeu que fixa a composição do Parlamento Europeu 

O CONSELHO EUROPEU, 
Tendo em conta o nº 2 do artigo [9º-A] do Tratado da União Europeia, 

Tendo em conta a iniciativa do Parlamento Europeu, 
Tendo em conta a aprovação do Parlamento Europeu, 

Considerando o seguinte: 
(1) É conveniente aprovar o mais rapidamente possível a decisão prevista no segundo parágrafo 

do n° 2 do artigo [9º-A] do Tratado da União Europeia, a fim de permitir que os Estados-
Membros aprovem as disposições internas necessárias para a organização das eleições para o 
Parlamento Europeu para a legislatura 2009-2014. 

(2) A presente decisão deve respeitar os critérios definidos no primeiro parágrafo do n° 2 do 
mesmo artigo, ou seja, um número total de representantes dos cidadãos da União que não 
ultrapasse os setecentos e cinquenta deputados, sendo esta representação assegurada de forma 
degressivamente proporcional, com um limite mínimo de seis deputados por Estado-Membro 
e sem que nenhum Estado-Membro possa ultrapassar o número de noventa e seis lugares. 

(3) É conveniente não ter em conta, na presente fase, o impacto de eventuais futuros 
alargamentos, que se poderão traduzir nos correspondentes actos de adesão por uma 
superação provisória do limite máximo de setecentos e cinquenta deputados, tal como foi feito 
aquando da adesão da Bulgária e da Roménia à União Europeia, 

DECIDE: 

Artigo 1º 
O princípio da proporcionalidade degressiva previsto no artigo [9º-A] do Tratado da União 
Europeia é aplicado da seguinte forma: 
- os números mínimos e máximos fixados pelo Tratado devem ser plenamente utilizados a fim 

de que o leque de lugares no Parlamento Europeu seja o menos afastado possível do espectro 
eleitoral das populações dos Estados-Membros; 

- quanto mais povoado for um Estado-Membro, maior será o número de lugares a que terá 
direito; 

- quanto mais povoado for um Estado-Membro, maior será o número de habitantes 
representados por cada deputado ao Parlamento Europeu desse Estado-Membro. 

Artigo 2º
Nos termos do artigo 1º, o número de representantes ao Parlamento Europeu eleitos em cada 
Estado-Membro é fixado da seguinte forma, com efeitos a partir do início da legislatura 2009-2014: 
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Bélgica 22 
Bulgária 18 
República Checa 22 
Dinamarca 13 
Alemanha 96 
Estónia 6 
Grécia 22 
Espanha 54 
França 74
Irlanda 12 
Itália 72 
Chipre 6 
Letónia 9 
Lituânia 12 
Luxemburgo 6 
Hungria 22 
Malta 6 
Países Baixos 26 
Áustria 19 
Polónia 51 
Portugal 22 
Roménia 33 
Eslovénia 8 
Eslováquia 13 
Finlândia 13 
Suécia 20 
Reino Unido 73 

Artigo 3º

A presente decisão será revista, em tempo útil, antes do início da legislatura 2014-2019 com o 
objectivo de estabelecer um sistema que, no futuro, permita, antes de cada nova eleição para o 
Parlamento Europeu, repartir os lugares entre os Estados-Membros de uma forma objectiva, com 
base no princípio da proporcionalidade degressiva definido no artigo 1º, tendo em conta o eventual 
aumento do seu número e a evolução demográfica devidamente verificada. 

Artigo 4º 
A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. 

Feito em Bruxelas, 
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Pelo Conselho Europeu
O Presidente
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ANEXO 2

Projecto de declaração sobre o artigo 2º do protocolo nº 10 relativo às disposições transitórias 
(Título I: Disposições relativas ao Parlamento Europeu)

Sem prejuízo da decisão do Conselho Europeu que estabelece a composição do Parlamento Europeu 
para a legislatura 2009-2014, a Conferência convida o Parlamento a apresentar um projecto relativo 
à eleição dos seus membros por sufrágio universal directo, nos termos do nº 1 do artigo 190º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União, que define com maior precisão o termo "cidadãos" 
referido no nº 2 do artigo 9º-A do Tratado da União Europeia. Este projecto deve ser elaborado 
atempadamente, antes das próximas eleições de 2014. 
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Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 26 de Setembro de 2007, sobre uma 
proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 93/109/CE, de 6 de Dezembro de 
1993, no que se refere a alguns aspectos do sistema de exercício do direito de voto e de 
elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num 
Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade (2006/0277(CNS)) - Relatório Andrew Duff

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2006)0791),
– Tendo em conta a Comunicação da Comissão (COM(2006)0790)1,

– Tendo em conta o Acto, de 20 de Setembro de 1976, relativo à eleição dos deputados do 
Parlamento Europeu por sufrágio universal directo2,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 2004/2003, de 4 de Novembro de 2003, relativo ao 
estatuto e ao financiamento dos partidos políticos a nível europeu3,

– Tendo em conta o artigo 39º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia4,
– Tendo em conta o nº 2 do artigo 19º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo 

Conselho (C6-0066/2007), 
– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o parecer da 
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0267/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;
2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta nesse sentido, nos termos do nº 2 do artigo 250º 

do Tratado CE;
3. Solicita ao Conselho que o informe, caso entenda afastar-se do texto aprovado pelo 

Parlamento;
4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 

Comissão;
5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à Comissão.

                                               
1 Eleições europeias de 2004, relatório da Comissão relativo à participação dos cidadãos da União 

Europeia no Estado-Membro de residência (Directiva 93/109/CE) e ao sistema eleitoral (Decisão 
76/787/CEE, com a redacção que lhe foi dada pela Decisão 2002/772/CE, Euratom).

2 JO L 278 de 8.10.1976, p. 5.
3 JO L 297 de 15.11.2003, p. 1.
4 JO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 1

(1) O relatório da Comissão relativo à 
aplicação, ao acto eleitoral de 2004, da 
Directiva 93/109/CE do Conselho que 
estabelece o sistema de exercício do direito 
de voto e de elegibilidade nas eleições para 
o Parlamento Europeu dos cidadãos da 
União residentes num Estado-Membro de 
que não tenham a nacionalidade, revelou a 
necessidade de proceder à alteração de 
algumas das suas disposições.

(1) O relatório da Comissão relativo à 
aplicação, ao acto eleitoral de 2004, da 
Directiva 93/109/CE do Conselho que 
estabelece o sistema de exercício do direito 
de voto e de elegibilidade nas eleições para 
o Parlamento Europeu dos cidadãos da 
União residentes num Estado-Membro de 
que não tenham a nacionalidade, revelou a 
necessidade de proceder à alteração de 
algumas das suas disposições. A cidadania 
da União garante os mesmos direitos a 
todos os cidadãos da União Europeia, 
independentemente do facto de o seu local 
de nascimento ou residência estar situado 
dentro da União ou num país terceiro. 
Por isso, as Instituições comunitárias 
devem zelar para que seja assegurado, nas 
eleições para o Parlamento Europeu, o 
exercício dos direitos dos cidadãos da 
União residentes num Estado-Membro 
diferente do seu.

Alteração 2
CONSIDERANDO 1-A (novo)

(1-A) A mobilidade crescente das pessoas 
no território da União reforça a 
necessidade de assegurar direitos 
democráticos plenamente transferíveis, 
tanto no caso das eleições para o 
Parlamento Europeu como no das 
eleições municipais, e a necessidade de 
garantir que os cidadãos não percam os 
seus direitos democráticos por residirem 
num Estado-Membro de que não têm a 
nacionalidade.
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Alteração 3
CONSIDERANDO 2-A (novo)

(2-A) Esta última proibição vai além do 
que é necessário para assegurar que os 
cidadãos da União não sejam 
discriminados em razão da nacionalidade 
quando exercem o seu direito de 
elegibilidade. Deve assistir aos Estados-
Membros a faculdade de decidirem se 
autorizam as candidaturas em mais de um 
Estado-Membro para a mesma eleição, 
havendo que deixar ao critério dos 
partidos políticos se tais candidaturas 
múltiplas devem ou não ser incentivadas.

Alteração 4
CONSIDERANDO 2-B (novo)

(2-B) O Acto de 20 de Setembro de 1976 
relativo à eleição dos deputados do 
Parlamento Europeu por sufrágio 
universal directo1 prevê que, nos casos em 
que o direito primário seja omisso, a 
legislação eleitoral fique sujeita às 
disposições nacionais; além disso, o 
direito primário proíbe expressamente o 
voto múltiplo, mas é omisso quanto à 
questão da múltipla candidatura.

______________
1 JO L 278 de 8.10.1976, p. 5. Acto com a última 
redacção que lhe foi dada pela Decisão 
2002/772/CE, Euratom do Conselho (JO L 283 de 
21.10.2002, p. 1).

Alteração 5
CONSIDERANDO 3-A (novo)

(3-A) O reconhecimento obrigatório, pelo 
Estado-Membro de residência, de uma 
incapacidade relativamente ao direito de 
elegibilidade constitui uma condição 
adicional para o exercício deste direito 



DV\779820PT.doc 265/393 PE423.766

PT

que não se encontra coberta, quer pela 
letra, quer pelo espírito do nº 2 do artigo 
19º do Tratado CE. Ao Estado-Membro de 
residência deve assistir o direito de 
determinar se um indivíduo teria sido 
privado do direito de elegibilidade por 
força da sua legislação nacional, nas 
mesmas circunstâncias e da mesma 
forma, e de decidir, pelo que lhe respeita, 
se reconhece ou não a incapacidade do 
exercício desse direito aplicável no 
Estado-Membro de origem.

Alteração 6
CONSIDERANDO 3-B (novo)

(3-B) O Conselho não deve ir além da 
intenção expressa nas disposições do 
direito primário, sendo que as
"modalidades" prescritas na Directiva 
93/109/CE, nos termos do nº 2 do artigo 
19º do Tratado CE, se devem limitar ao
estritamente necessário para dar 
cumprimento aos dois direitos previstos, 
ou seja, os direitos de voto e de 
elegibilidade, num Estado-Membro de que 
o cidadão não tenha a nacionalidade, não 
devendo impor condições para o exercício 
desses direitos que sejam diferentes ou se 
venham aditar às previstas na legislação 
do Estado-Membro de residência.

Alteração 7
CONSIDERANDO 5

(5) Por conseguinte, é conveniente abolir a 
obrigação imposta aos candidatos de 
apresentar este atestado e substituí-la pela 
inclusão de uma menção para o efeito na 
declaração formal que os candidatos devem 
apresentar. 

(5) Por conseguinte, deverá abolir-se a 
obrigação imposta aos candidatos de 
apresentar este atestado e substituí-la pela 
inclusão de uma menção facultativa para o 
efeito na declaração formal que os 
candidatos devem apresentar.

Alteração 8
CONSIDERANDO 6
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(6) Os Estados-Membros de acolhimento 
devem ser obrigados a notificar esta 
declaração ao Estado-Membro de origem, 
a fim de garantir que o elegível 
comunitário não foi, efectivamente, 
privado deste direito neste último Estado-
Membro.

Suprimido

Alteração 9
CONSIDERANDO 9

(9) Por conseguinte, é conveniente abolir o 
intercâmbio de informações, mantendo-se 
contudo a obrigação de o eleitor ou o 
elegível apresentar uma declaração através 
da qual se compromete a exercer o seu 
direito de voto ou de elegibilidade apenas 
no Estado-Membro de residência.

(9) Por conseguinte, deverá abolir-se o 
intercâmbio de informações, mantendo-se 
contudo a obrigação de o eleitor apresentar 
uma declaração através da qual se 
compromete a exercer o seu direito de voto 
apenas no Estado-Membro de residência.

Alteração 10
CONSIDERANDO 10

(10) Além disso, a fim de dissuadir o voto 
duplo, a dupla candidatura ou o exercício 
destes direitos por cidadãos deles
privados, os Estados-Membros de 
residência devem tomar as medidas 
necessárias a fim de aplicar sanções 
adequadas em caso de violação das 
obrigações previstas na directiva.

(10) Além disso, os Estados-Membros de 
residência devem tomar as medidas 
necessárias para aplicar sanções adequadas
em caso de inexactidão das declarações 
formais apresentadas pelos cidadãos da 
União e previstas na directiva.

Alteração 11

CONSIDERANDO 10-A (novo)

(10-A) Cumpre aos Estados-Membros, 
nos termos do artigo 12º da Directiva 
93/109/CE, informar plenamente e com a 
devida antecedência os cidadãos da 
União, antes de uma eleição para o 
Parlamento Europeu, dos direitos de voto 
e de elegibilidade que lhes assistem no 
respectivo Estado-Membro de residência; 
os Estados-Membros deverão ser apoiados 
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pelo Parlamento Europeu e pela 
Comissão, bem como pelos partidos 
políticos a nível europeu e nacional, na 
escolha das melhores práticas neste 
domínio, a fim de aumentar o grau de 
participação nas eleições.

Alteração 12
CONSIDERANDO 11

(11) No relatório que está encarregada de 
elaborar relativo à aplicação da directiva 
alterada nas eleições de 2009 para o 
Parlamento Europeu, a Comissão, 
utilizando as informações fornecidas pelos 
Estados-Membros, deve basear a sua 
análise principalmente nos resultados dos 
controlos e inspecções efectuados pelos 
Estados-Membros após as eleições, a fim 
de avaliar a frequência de casos de voto 
duplo ou dupla candidatura.

(11) No relatório que está encarregada de 
elaborar relativo à aplicação da directiva 
alterada nas eleições de 2009 para o 
Parlamento Europeu, a Comissão, 
utilizando as informações fornecidas pelos 
Estados-Membros, deve basear a sua 
análise principalmente nos resultados dos 
controlos e inspecções efectuados pelos 
Estados-Membros após as eleições, a fim 
de avaliar a frequência de casos de voto 
múltiplo.

Alteração 13

CONSIDERANDO 12

(12) Um controlo sistemático de todos os 
sufrágios e de todas as candidaturas seria 
desproporcionado face aos problemas 
identificados e suscitaria problemas de 
viabilidade devido ao facto de os Estados-
Membros não utilizarem métodos 
electrónicos uniformes de registo e 
armazenagem dos dados relativos à 
participação efectiva dos eleitores no 
escrutínio e às candidaturas apresentadas; 
por conseguinte, é conveniente que os 
Estados-Membros centrem estes controlos 
nas situações em que existe uma maior 
probabilidade de voto duplo ou de dupla 
candidatura.

(12) Um controlo sistemático de todos os 
sufrágios seria desproporcionado face aos 
problemas identificados e suscitaria 
problemas de viabilidade devido ao facto 
de os Estados-Membros não utilizarem 
métodos electrónicos uniformes de registo 
e armazenagem dos dados relativos à 
participação efectiva dos eleitores no 
escrutínio; por conseguinte, é conveniente 
que os Estados-Membros centrem estes 
controlos nas situações em que existe uma 
maior probabilidade de voto múltiplo.
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Alteração 14
ARTIGO 1, PONTO 1-A (novo)

Artigo 3 (Directiva 93/109/CE)

(1-A) O artigo 3º passa a ter a seguinte 
redacção:

"Artigo 3º

Qualquer pessoa que, no dia de 
referência:

a) Seja cidadão da União, na acepção do 
nº 1 do artigo 17º do Tratado, e que,

b) Embora não tenha a nacionalidade do 
Estado-Membro de residência, preencha 
todas as outras condições a que a 
legislação desse Estado sujeita o direito de 
voto e a elegibilidade dos seus nacionais, 

tem direito de voto e é elegível no Estado-
Membro de residência nas eleições para o 
Parlamento Europeu, desde que não 
tenha sido privada do exercício desses 
direitos pelo Estado-Membro de 
residência por força dos artigos 6º ou 7º.

Caso, para serem elegíveis, os nacionais 
do Estado-Membro de residência devam 
ter completado um período mínimo após a 
aquisição da nacionalidade, considera-se 
que os cidadãos da União preenchem esta 
condição quando tenham sido nacionais 
de um Estado-Membro por igual 
período."

Alteração 15

ARTIGO 1, PONTO 1-B (novo)
Artigo 4, nº 2 (Directiva 93/109/CE)

(1-B) O nº 2 do artigo 4º passa a ter a 
seguinte redacção:
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"2. O eleitor comunitário pode ser 
candidato em mais do que um Estado-
Membro para o mesmo acto eleitoral, 
desde que a lei do Estado-Membro de 
residência não exclua essa possibilidade 
relativamente aos seus nacionais e o 
eleitor comunitário satisfaça as condições 
de elegibilidade previstas na legislação do 
outro Estado-Membro em causa."

Alteração 16
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA -A) (nova)

Artigo 6, nº 1 (Directiva 93/109/CE)

(-a) O nº 1 passa a ter a seguinte 
redacção:

"1. O Estado-Membro de residência pode 
prever que os cidadãos da União que 
tenham sido privados do direito de 
elegibilidade, nos termos da lei do 
respectivo Estado-Membro de origem, na 
sequência de decisão individual em 
matéria civil ou penal, sejam privados do 
exercício desse direito no Estado-Membro 
de residência, nas eleições para o 
Parlamento Europeu, se, por força da lei 
deste Estado-Membro, esses cidadãos 
fossem pela mesma infracção e da mesma 
forma privados desse direito."

Alteração 17

ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA A)
Artigo 6, nº 2 (Directiva 93/109/CE)

2. O Estado-Membro da residência 
assegura-se de que um cidadão da União, 
que tenha manifestado vontade de aí 
exercer o seu direito de elegibilidade, não 
está privado desse direito no Estado-
Membro de origem, na sequência de uma 
decisão individual em matéria civil ou 
penal.

2. O Estado-Membro da residência pode 
assegurar-se de que um cidadão da União, 
que tenha manifestado vontade de aí 
exercer o seu direito de elegibilidade, não 
está privado desse direito no Estado-
Membro de origem, na sequência de uma 
decisão individual em matéria civil ou 
penal.
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Alteração 18
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA B)

Artigo 6, nº 3 (Directiva 93/109/CE)

3. Para efeitos do nº 2, o Estado-Membro 
de residência notifica o Estado-Membro de 
origem da declaração prevista no nº 1 do 
artigo 10º. Nesse mesmo sentido, as 
informações úteis e habitualmente 
disponíveis, provenientes do Estado-
Membro de origem, serão transmitidas na 
forma e prazos adequados; estas 
informações apenas podem incluir as 
indicações estritamente necessárias para 
efeitos do presente artigo e apenas podem 
ser utilizadas para esta finalidade. Se as 
informações transmitidas prejudicarem o 
teor da declaração, o Estado-Membro de 
residência adoptará as medidas 
adequadas para impedir a candidatura do 
interessado.

3. Para efeitos do nº 2, o Estado-Membro 
de residência pode notificar o Estado-
Membro de origem da declaração prevista 
no nº 1 do artigo 10º. Para o mesmo efeito, 
as informações úteis e habitualmente 
disponíveis, provenientes do Estado-
Membro de origem, serão transmitidas na 
forma e prazos adequados; estas 
informações apenas podem incluir as 
indicações estritamente necessárias para 
efeitos do presente artigo e apenas podem 
ser utilizadas para esta finalidade.

Alteração 19
ARTIGO 1, PONTO 2-A (novo)

Artigo 7 (Directiva 93/109/CE)

2-A) O artigo 7º passa a ter a seguinte 
redacção:

"Artigo 7º

1. O Estado-Membro de residência pode 
prever que os cidadãos da União que 
tenham sido privados do direito de voto, 
segundo a lei do respectivo Estado-
Membro de origem, na sequência de 
decisão individual em matéria civil ou 
penal sejam privados do exercício desse 
direito no Estado-Membro de residência, 
nas eleições para o Parlamento Europeu, 
se, por força da lei deste Estado-Membro, 
esses cidadãos fossem pela mesma 
infracção e da mesma forma privados 
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desse direito.

2. Para efeitos do nº 1 do presente artigo, 
o Estado-Membro de residência pode 
notificar o Estado-Membro de origem da 
declaração prevista no nº 2 do artigo 9º. 
Para o mesmo efeito, as informações úteis 
e habitualmente disponíveis, provenientes 
do Estado de origem, serão transmitidas 
na forma e prazos adequados; estas 
informações apenas podem incluir as 
indicações estritamente necessárias para 
efeitos do presente artigo e apenas podem 
ser utilizadas para esta finalidade.

3. O Estado-Membro de origem pode 
transmitir, na forma e prazos adequados, 
ao Estado-Membro de residência todas as 
informações necessárias para efeitos do 
presente artigo."

Alteração 20
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA -A) (nova)

Artigo 10, nº 1, alínea b) (Directiva 93/109/CE)

(-a) A alínea b) do nº 1 passa a ter a 
seguinte redacção:

"b) Se for caso disso, que é 
simultaneamente candidato às eleições 
para o Parlamento Europeu num outro 
Estado-Membro; e"

Alteração 21

ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA A)
Artigo 10, nº 1, alínea d) (Directiva 93/109/CE)

d) Que não está privado do direito de 
elegibilidade no Estado-Membro de 
origem.

Suprimido
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Alteração 22

ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA C)
Artigo 10, nº 3 (Directiva 93/109/CE)

c) o nº 3 passa a nº 2. c) o nº 3 passa a nº 2, com a seguinte 
redacção:

"Além disso, o Estado-Membro de 
residência pode exigir que o nacional 
comunitário que é elegível apresente um 
documento de identidade válido. Pode 
igualmente exigir-lhe que indique a data 
desde a qual é nacional de um Estado-
Membro e se foi privado do direito de 
elegibilidade no respectivo Estado-
Membro de origem."

Alteração 23

ARTIGO 1, PONTO 4
Artigo 13, nº 1 (Directiva 93/109/CE)

1. O Estado-Membro de residência adopta
as medidas adequadas para garantir que as 
inexactidões nas declarações formais 
previstas no nº 2 do artigo 9º e no nº 1 do 
artigo 10º, de que resulte uma violação 
das obrigações previstas na presente 
directiva, sejam objecto de sanções 
efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

1. O Estado-Membro de residência aprova
as medidas adequadas para garantir que as 
inexactidões nas declarações formais 
previstas no nº 2 do artigo 9º e no nº 1 do 
artigo 10º sejam objecto de sanções 
efectivas, proporcionadas e dissuasivas.



DV\779820PT.doc 273/393 PE423.766

PT

5. Democracia participativa
A. Sociedade civil
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B. Representantes de interesses

Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le développement du cadre 
régissant les activités des représentants d’intérêts (lobbyistes) auprès des 
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 Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de Janeiro de 2009, sobre as perspectivas de 
desenvolvimento do diálogo civil no âmbito do Tratado de Lisboa (2008/2067(INI)) - Relatório
Genowefa Grabowska

O Parlamento Europeu,
-  Tendo em conta o Tratado de Lisboa, que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado que 
institui a Comunidade Europeia, assinado em Lisboa, em 13 de Dezembro de 2007,

-  Tendo em conta o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

-  Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de Fevereiro de 2008, sobre o Tratado de Lisboa(1) ,

-  Tendo em conta as diversas resoluções relacionadas com a sociedade civil que aprovou durante a 
actual legislatura,

-  Tendo em conta a reunião de trabalho da Comissão dos Assuntos Constitucionais com 
representantes de organizações da sociedade civil, realizada em 3 de Junho de 2008,

-  Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

-  Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0475/2008),

A.  Considerando que uma União Europeia democrática e próxima dos cidadãos pressupõe uma 
estreita cooperação das instituições da UE e dos Estados-Membros com a sociedade civil a nível 
europeu, nacional, regional e local,

B.  Considerando que a abertura das instituições da UE, bem como das autoridades nacionais, 
regionais e locais ao diálogo e à cooperação com os cidadãos e as organizações da sociedade civil é 
uma condição essencial para o seu envolvimento no processo legislativo e na boa governação a 
todos os níveis,

C.  Considerando que o Tratado de Lisboa reforça os direitos dos cidadãos da UE relativamente à 
União Europeia, na medida em que facilita a participação dos cidadãos e das associações 
representantes da sociedade civil no debate sobre uma "Europa dos cidadãos",

D.  Considerando que as disposições em vigor, igualmente previstas no Tratado de Lisboa, criam o 
quadro jurídico indispensável ao desenvolvimento do diálogo civil a nível europeu, mas que a sua 
execução na prática nem sempre é satisfatória,

E.  Considerando que a sociedade civil dos vinte e sete Estados-Membros se situa em diferentes 
níveis de desenvolvimento, que exerce, em diferentes graus, a democracia participativa e que 
explora, de formas diferentes, a possibilidade de tomar parte no processo de elaboração da 
legislação, bem como no diálogo com as autoridades nacionais, regionais e locais,

F.  Considerando que a expressão "sociedade civil" se refere a numerosas organizações não 
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governamentais e sem fins lucrativos, criadas por cidadãos, por sua própria vontade, que estão 
presentes na vida pública e dão voz aos interesses, ideias e ideologias dos seus membros ou de 
outros, com base em considerações éticas, culturais, políticas, científicas, religiosas ou filantrópicas,

G.  Considerando que a questão da determinação do nível de representatividade das organizações da 
sociedade civil suscita muitas dúvidas e que o vigor e a eficácia com que algumas organizações 
promovem as suas ideias nem sempre reflecte a sua representatividade,

H.  Considerando que as diversas instituições da UE adoptaram diferentes abordagens relativamente 
ao diálogo civil,

1.  Congratula-se com o contributo da União Europeia para o desenvolvimento do diálogo civil 
tanto a nível europeu, como a nível nacional, regional e local nos Estados-Membros;

2.  Sublinha que, na Europa, a sociedade civil desempenha um papel importante no processo de 
integração europeia, na medida em que dá a conhecer às instituições europeias as posições e as 
exigências dos cidadãos da União Europeia; realça a importância dos conhecimentos colocados à 
disposição das instituições por parte da sociedade civil e sublinha o significado da informação sobre 
o diálogo civil e da sensibilização para o mesmo, nomeadamente no âmbito da promoção das 
actividades e dos objectivos da União, da criação de redes europeias de cooperação e do reforço da 
identidade europeia e da identificação com a Europa no seio da sociedade civil;

3.  Sublinha que, para a União atingir os seus fins e objectivos políticos, é necessário alargar o 
debate público, melhorar o diálogo civil e reforçar a sensibilização política;

4.  Salienta o seu envolvimento particular no diálogo civil, bem como a importância atribuída a esse 
diálogo pelo Tratado de Lisboa, que lhe conferiu o estatuto de princípio soberano em todos os 
domínios de actividade da União Europeia;

5.  Congratula-se com o reforço da democracia representativa e da democracia participativa, que 
resulta da inclusão no Tratado de Lisboa da chamada "iniciativa dos cidadãos", que permite que um 
milhão de cidadãos de diferentes Estados-Membros possam convidar a Comissão Europeia a 
apresentar uma proposta legislativa;

6.  Convida as instituições da UE, bem como as autoridades nacionais, regionais e locais dos 
Estados-Membros a tirar o máximo partido do quadro jurídico em vigor e do catálogo de boas 
práticas para o desenvolvimento do diálogo com os cidadãos e as organizações da sociedade civil; 
considera, em particular, que os Gabinetes de Informação do Parlamento em cada Estado-Membro 
devem participar activamente na promoção, organização e gestão de fóruns entre o Parlamento e 
representantes da sociedade civil do Estado-Membro em questão, os quais devem ter lugar pelo 
menos uma vez por ano, e sublinha a importância de os seus deputados, tanto do Estado-Membro 
em causa como de outros Estados-Membros, participarem regularmente nesses fóruns;

7.  Solicita às instituições da UE que impliquem todos os representantes interessados da sociedade 
civil no diálogo civil; considera essencial, neste contexto, que a voz dos jovens europeus, que 
moldarão e serão responsáveis pela União Europeia de amanhã, seja ouvida;
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8.  Convida as instituições da UE a garantir a todos os cidadãos europeus – homens, mulheres, 
idosos e jovens, de zonas urbanas ou rurais – oportunidades de participação activa no diálogo civil, 
sem que sejam objecto de discriminação e detendo os mesmos direitos, e, em particular, a 
possibilidade de os membros de minorias linguísticas utilizarem as respectivas línguas maternas 
nesses fóruns; entende que o papel da União Europeia neste domínio deve ser o de favorecer a 
realização do princípio da igualdade entre homens e mulheres e servir de exemplo na promoção 
deste princípio tanto nos Estados-Membros, como fora da UE;

9.  Solicita às instituições da UE que aprovem, no âmbito de um acordo interinstitucional, 
orientações vinculativas para a nomeação de representantes da sociedade civil, bem como métodos 
para a organização de consultas e o seu financiamento, de acordo com os "Princípios gerais e regras 
mínimas de consulta das partes interessadas pela Comissão"(2) ; salienta que, para o efeito, todas as 
instituições da UE devem manter registos actualizados de todas as organizações não 
governamentais pertinentes que exerçam a sua actividade quer nos Estados-Membros quer nas 
instituições da UE;

10.  Convida as instituições da UE a converter o diálogo civil numa questão transversal a todas as 
direcções-gerais da Comissão, todos os grupos de trabalho do Conselho e todas as comissões do 
Parlamento Europeu, utilizando processos transparentes e mantendo um verdadeiro equilíbrio entre 
os sectores público e privado;

11.  Solicita às instituições da UE que cooperem mais estreitamente no desenvolvimento do diálogo 
civil e na promoção de uma postura europeia activa entre os cidadãos da UE, por forma a garantir 
uma melhor comunicação, fluxo de informação e coordenação da sua acção no âmbito da consulta 
da população; observa, neste contexto, que a realização de encontros regulares entre a sociedade 
civil e os membros da Comissão em fóruns nos Estados-Membros seria altamente desejável para 
reduzir a distância entre a UE e os cidadãos europeus;

12.  Convida o Conselho a facilitar e a simplificar o acesso ao seu trabalho, visto que esta é uma 
condição sine qua non para instaurar um diálogo genuíno com a sociedade civil; 

13.  Sublinha a importância do desenvolvimento de uma política europeia de comunicação no que 
diz respeito à oferta de novos instrumentos e meios de comunicação com os cidadãos da UE 
(mediante a utilização da Internet, de tecnologias electrónicas e de tecnologias audiovisuais 
modernas);

14.  Apela à prossecução das iniciativas europeias com provas dadas, que visam aumentar a 
participação da sociedade civil no processo de integração europeia, como a "Europa por Satélite", a 
"Ágora dos Cidadãos", os fóruns temáticos do cidadão (por exemplo, "Your Europe"), os debates na 
Internet, etc.;

15.  Sublinha a importância das sondagens profissionais da opinião pública europeia para a 
identificação e a compreensão das necessidades e expectativas dos cidadãos da UE no que diz 
respeito ao funcionamento da União; insta tanto as instituições da UE como a sociedade civil nos 
Estados-Membros a terem em conta estas expectativas nas suas interacções e nos seus debates;

16.  Convida as autoridades nacionais, regionais e locais dos Estados-Membros a apoiar o diálogo 
civil, em particular nos países, regiões e sectores em que ainda não se encontra plenamente 
desenvolvido ou suficientemente instaurado; insta ainda essas entidades a promoverem activamente 
o desenvolvimento da interactividade regional da sociedade civil entre Estados-Membros e 
iniciativas transfronteiriças; considera que a criação de grupos de Estados-Membros deve ser 
igualmente tida em conta como meio de promover o intercâmbio de ideias e experiências na UE;
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17.  Apela aos representantes da sociedade europeia para que tomem parte activa no diálogo civil e 
na elaboração de programas e de políticas europeus, o que permitirá influenciar o processo 
decisório;

18.  Insta os cidadãos da UE a envolver-se mais intensamente nos debates e nas trocas de 
impressões organizados a nível europeu, bem como a participar nas próximas eleições do 
Parlamento Europeu;
19.  Tendo em conta os recursos financeiros necessários para levar a cabo o diálogo com os 
cidadãos a todos os níveis (europeu, nacional, regional e local), solicita às partes interessadas e aos 
responsáveis pela sua organização que garantam um apoio financeiro adequado;
20.  Salienta que, para além do diálogo com a sociedade civil, é também necessário um diálogo 
aberto, transparente e regular entre a União Europeia e as Igrejas e comunidades religiosas, tal 
como está previsto no Tratado de Lisboa;

21.  Recomenda que as instituições da UE disponibilizem conjuntamente informações sobre a 
representatividade e os domínios de acção das organizações da sociedade civil na Europa, por 
exemplo, numa base de dados pública e de fácil utilização;
22.  Exorta a Comissão a apresentar uma nova proposta relativa a associações europeias, para que as 
organizações da sociedade civil europeia possam dispor de uma base jurídica comum;
22. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução aos parlamentos dos Estados-

Membros, ao Conselho, à Comissão, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões.
(1) Textos Aprovados, P6_TA(2008)0055.

(2) Vide Comunicação da Comissão, de 11 de Dezembro de 2002, intitulada "Para uma cultura 
reforçada de consulta e diálogo - Princípios gerais e regras mínimas de consulta das partes 
interessadas pela Comissão" (COM(2002)0704).



PE423.766 278/393

PT



Relatório que contém que contém o pedido à Comissão no sentido da apresentação de uma 
proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à aplicação da 
iniciativa de cidadania prevista no artigo 11.º, n.º 4, do Tratado da União Europeia
(INI/2008/2169) - Relatório Sylvia-Yvonne Kaufmann1

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta o artigo 192.º, segundo parágrafo, do Tratado CE,

– Tendo em conta o Tratado de Lisboa que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado 
que institui a Comunidade Europeia, assinado em Lisboa, em 13 de Dezembro 20072,

– Tendo em conta o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa3,
– Tendo em conta a sua resolução, de 20 de Fevereiro 2008, sobre o Tratado de Lisboa4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 19 de Janeiro 2006, sobre o período de reflexão: 
estrutura, temas e contexto para uma avaliação do debate sobre a União Europeia5,

– Tendo em conta os artigos 39.º e 45.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o parecer da 

Comissão das Petições (A6-0043/2008),
A. Considerando que o Tratado de Lisboa introduz a iniciativa de cidadania, por meio da qual os 

cidadãos da União, em número não inferior a um milhão de nacionais oriundos de um número 
significativo de Estados-Membros, podem tomar a iniciativa de convidar a Comissão Europeia 
a, no âmbito das suas atribuições, apresentar uma proposta adequada em matérias sobre as 
quais esses cidadãos considerem necessário um acto jurídico da União para aplicar os Tratados 
– n.º 4 do artigo 11.º do Tratado da União Europeia na sua nova versão ("TUE n. v."),

B. Considerando que, por esse meio, um milhão de cidadãos da União adquirirá o direito de 
solicitar à Comissão a apresentação de uma proposta legislativa, à semelhança do que já se 
verifica nos domínios de competência, tanto do Conselho, desde a fundação das Comunidades 
Europeias em 1957 (originalmente, artigo 152.º do Tratado CEE, actualmente, artigo 208.º do 
Tratado CE e, futuramente, artigo 241.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(“TFUE”)), como do Parlamento Europeu, desde a entrada em vigor do Tratado de Maastricht 
em 1993 (actualmente, artigo 192º do TCE e, futuramente, artigo 225º do TFUE),

C. Considerando que, por esse meio, os cidadãos participarão directamente no exercício do poder 
soberano da União Europeia, ao serem, pela primeira vez, directamente envolvidos na iniciação 
de propostas legislativas europeias,

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO
2 JO C 306 de 17.12.2007, p. 1.
3 JO C 310 de 16.12 2004, p. 1.
4 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0055.
5 JO C 287 E, 24.11.2006, p. 306.
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D. Considerando que o n.º 4 do artigo 11.º do TUE n. v. visa estabelecer um direito individual de 
participação numa iniciativa de cidadania, como consequência especial do direito de 
participação na vida democrática da União (n.º 3 do artigo 10.º do TUE n. v.), 

E. Considerando que o direito de iniciativa é frequentemente confundido com o direito de petição; 
considerando que é necessário assegurar que os cidadãos estejam inteiramente cientes da 
distinção entre ambos os direitos, tendo especialmente em conta que uma petição se dirige ao 
Parlamento, enquanto uma iniciativa de cidadania se dirige à Comissão,

F. Considerando que as Instituições da União Europeia e os Estados-Membros são chamados a 
criar as condições para o exercício normal, transparente e eficaz do direito de participação dos 
cidadãos da União,

G. Considerando que os procedimentos e as condições da iniciativa de cidadania, incluindo o 
número mínimo de Estados-Membros de que devem provir os cidadãos que a apresentam, 
devem ser estabelecidos pelo Parlamento e pelo Conselho em conformidade com o processo 
legislativo ordinário através de um regulamento (artigo 24.º, primeiro parágrafo, do TFUE),

H. Considerando que, aquando da adopção e execução desse regulamento, devem ser 
especificamente assegurados os direitos fundamentais à igualdade, à boa administração e à 
protecção jurídica,

Número mínimo de Estados-Membros
I. Considerando que “o número mínimo de Estados-Membros de que devem provir os cidadãos” 

que apresentam esta iniciativa (artigo 24.º, primeiro parágrafo, do TFUE) tem de ser um 
“número significativo de Estados-Membros” (n.º 4 do artigo 11.º do TUE n. v.),

J. Considerando que o número mínimo de Estados-Membros não deve ser determinado 
arbitrariamente, mas antes pautar-se pelo objectivo do referido regulamento e ser interpretado à 
luz de outras disposições do Tratado, a fim de evitar interpretações contraditórias,

K. Considerando que o objectivo desse regulamento consiste em garantir que o ponto de partida do 
processo legislativo europeu não resida nos interesses particulares de cada Estado, mas antes 
no interesse geral europeu,

L. Considerando que o artigo 76.º do TFUE determina que uma proposta legislativa apresentada 
por um quarto dos Estados-Membros encerra a presunção de uma compatibilidade suficiente 
com o interesse geral europeu; considerando, assim, que esse número mínimo poderá ser 
considerado irrefragável, 

M. Considerando que o objectivo desse regulamento só será atingido se for associado à exigência 
de um número mínimo de manifestações de apoio provenientes de cada um dos Estados-
Membros em causa,

N. Considerando que o n.º 4 do artigo 11.º do TUE n. v., ao estabelecer uma base de um milhão de 
cidadãos da União num universo populacional de, aproximadamente, 500 milhões de 
habitantes, permite concluir que 1/500 da população deve ser encarado como número 
representativo,

Idade mínima dos participantes
O. Considerando que o n.º 4 do artigo 11.º do TUE n. v. se aplica a todos os cidadãos da União,

P. Considerando, no entanto, que qualquer restrição ao direito à participação democrática e 
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qualquer desigualdade de tratamento decorrente da idade têm de observar o princípio da 
proporcionalidade,

Q. Considerando ainda que convém evitar interpretações contraditórias, que poderiam ocorrer, por 
exemplo, se, num Estado-Membro, a idade mínima para a participação nas eleições europeias 
fosse inferior à idade mínima para a participação na iniciativa de cidadania,

Procedimento
R. Considerando que o êxito de uma iniciativa de cidadania vincula a Comissão a debruçar-se 

sobre as pretensões que ela expressa e a decidir se, e em que medida, deve apresentar a 
correspondente proposta de acto jurídico,

S. Considerando que seria aconselhável as iniciativas referirem uma ou mais bases jurídicas 
pertinentes para a apresentação por parte da Comissão do acto jurídico proposto,

T. Considerando que uma iniciativa de cidadania só poderá ter seguimento se for declarada 
admissível, ou seja,

 se solicitar à Comissão que apresente uma proposta de acto jurídico da União,

 se a União dispuser de competência legislativa na matéria e a Comissão dispuser do 
direito de apresentar uma proposta no caso em questão,

 se o acto jurídico requerido não for manifestamente contrário aos princípios gerais 
do Direito aplicados na União Europeia,

U. Considerando que uma iniciativa de cidadania é bem sucedida se for declarada admissível 
como acima descrito e representativa, no sentido de que é apoiada por, pelo menos, um milhão 
de cidadãos nacionais de um número significativo de Estados-Membros,

V. Considerando que incumbe à Comissão verificar se estão preenchidas as condições para que 
uma iniciativa de cidadania seja bem sucedida,

W. Considerando que, para organizar uma iniciativa de cidadania, é altamente desejável dispor de 
segurança jurídica quanto à sua admissibilidade, antes mesmo do início da recolha de 
manifestações de apoio,

X. Considerando que a tarefa de verificação da autenticidade das manifestações de apoio não pode 
ser levada a cabo pela Comissão e que, por conseguinte, deverá ser efectuada pelos Estados-
Membros; que, no entanto, as obrigações dos Estados-Membros neste contexto apenas incidem 
sobre iniciativas no âmbito do n.º 4 do artigo 11.º do TUE n. v. e não abrangem, de modo 
algum, iniciativas consideradas não admissíveis pelas razões indicadas; que, por esse motivo, 
também é necessário que os Estados-Membros, antes do início da recolha das manifestações de 
apoio, disponham de segurança jurídica relativamente à admissibilidade da iniciativa de 
cidadania,

Y. Considerando que a verificação da admissibilidade de uma iniciativa de cidadania pela 
Comissão se limita, todavia, exclusivamente às questões legais acima referidas e não pode, em 
caso algum, incluir considerações de oportunidade política; que, deste modo, se assegura que 
não depende do livre arbítrio da Comissão conceder ou negar admissibilidade a uma iniciativa 
de cidadania com base em considerações políticas próprias,

Z. Considerando que se afigura conveniente dividir o processo da iniciativa de cidadania em cinco 
fases distintas, a saber:
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 registo da iniciativa,

 recolha das manifestações de apoio,

 apresentação da iniciativa,

 tomada de posição pela Comissão,

 verificação da coerência do acto jurídico solicitado com os Tratados, 

Princípio da transparência
AA.Considerando que a iniciativa de cidadania constitui uma forma de exercício do poder soberano 

público no domínio legislativo, estando, portanto, sujeita ao princípio da transparência; que daí 
advém a necessidade de os organizadores de uma iniciativa de cidadania apresentarem 
publicamente contas sobre o financiamento desta, incluindo a origem dos recursos financeiros,

Acompanhamento político do processo
AB. Considerando que compete politicamente ao Parlamento acompanhar o processo de uma 

iniciativa de cidadania, 
AC. Considerando que esta responsabilidade diz respeito à aplicação do regulamento referente à 

iniciativa de cidadania enquanto tal, assim como à posição política da Comissão relativamente 
ao pedido apresentado pela iniciativa de cidadania,

AD.  Considerando que importa assegurar a compatibilidade entre os pedidos apresentados à 
Comissão por uma iniciativa de cidadania e as prioridades e propostas democraticamente 
aprovadas pelo Parlamento,

Iniciativas de cidadania constitucionais
AE. Considerando que é controverso o facto de o n.º 4 do artigo 11.º do TUE n. v. incluir 

igualmente as iniciativas tendentes à introdução de alterações ao Tratado (iniciativas de 
cidadania constitucionais);

1. Convida a Comissão a apresentar sem demora, após entrada em vigor do Tratado de Lisboa, 
uma proposta de regulamento sobre a iniciativa de cidadania, com base no artigo 24.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

2. Solicita que, no desempenho dessa tarefa, a Comissão tenha na devida conta as recomendações 
formuladas no anexo à presente resolução;

3. Solicita que o regulamento seja claro, simples e convivial, incorporando elementos práticos 
relacionados com a definição de iniciativa de cidadania para evitar que seja confundida com o 
direito de iniciativa;

4. Decide debruçar-se, imediatamente após a aprovação do regulamento, sobre a criação de um 
sistema eficaz de acompanhamento do processo de uma iniciativa de cidadania;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO: RECOMENDAÇÕES REFERENTES AO 
CONTEÚDO DA PROPOSTA DA COMISSÃO PARA UM REGULAMENTO DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA 
INICIATIVA DE CIDADANIA

Sobre a fixação do número mínimo de Estados-Membros
1. Fixa-se em um quarto dos Estados-Membros o número mínimo de Estados-Membros de que 

devem provir os cidadãos da União que apresentam a iniciativa de cidadania.
2. Este requisito só será considerado satisfeito, se a iniciativa for apoiada por, pelo menos, 1/500 

da população de cada um dos Estados-Membros em causa.

Sobre a fixação da idade mínima dos participantes
3. Qualquer cidadão da União com direito a voto nos termos da legislação do seu próprio Estado-

Membro pode exercer o seu direito de participação na iniciativa de cidadania.

Sobre a configuração do processo 
4. O processo da iniciativa de cidadania compreende as cinco fases seguintes:

 registo da iniciativa,

 recolha das manifestações de apoio,

 apresentação da iniciativa,

 tomada de posição pela Comissão,

 verificação da coerência do acto jurídico solicitado com os Tratados.
5. A primeira fase da iniciativa de cidadania começa com o pedido de registo apresentado pelos 

promotores junto da Comissão e termina com a decisão formal da Comissão sobre o 
deferimento do pedido. Esta fase comporta os seguintes passos:
a) A iniciativa de cidadania deve ser devidamente registada pelos promotores junto da 

Comissão. Nesse registo, cada promotor deverá indicar o nome, a data de nascimento, a 
nacionalidade e a morada, bem como o texto fiel da iniciativa de cidadania numa das 
línguas oficiais da União Europeia. 

b) A Comissão verifica a admissibilidade formal da iniciativa de cidadania registada. Uma 
iniciativa de cidadania é formalmente declarada admissível, se preencher os quatros 
requisitos seguintes, ou seja:

 se incluir um pedido à Comissão para que esta apresente uma proposta de acto 
jurídico da União;

 se a União Europeia dispuser de competências, segundo o disposto nos Tratados em 
que a União se funda, para a adopção de um tal acto jurídico; 

 se a Comissão dispuser de competências, segundo o disposto nos Tratados em que a 
União se funda, para apresentar uma proposta atinente a um tal acto jurídico. O acto 
jurídico requerido não for manifestamente contrário aos princípios gerais do Direito 
aplicados na União Europeia. 
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Em conformidade com o artigo 41.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, a Comissão garante todo o apoio aos promotores, de molde a assegurar que as 
iniciativas registadas sejam admissíveis. Além disso, a Comissão informa os promotores da 
iniciativa de cidadania sobre os projectos legislativos, em curso ou em fase de preparação, 
relacionados com a temática da iniciativa em apreço, bem como sobre outras registadas 
anteriormente e relativas, no todo ou em parte, à mesma temática.

c) No prazo de dois meses após o registo da iniciativa de cidadania, a Comissão deve 
obrigatoriamente pronunciar-se sobre a admissibilidade da iniciativa e do registo. Uma 
recusa do pedido só pode basear-se em motivos de ordem jurídica e não pode, em caso 
algum, ter origem em considerações de oportunidade política.

d) A decisão destina-se, quer aos promotores individualmente, quer ao público em geral. A 
decisão é comunicada aos promotores e publicada em Jornal Oficial. O Parlamento 
Europeu, o Conselho e os Estados-Membros são informados de imediato da decisão.

e) A decisão é sujeita ao escrutínio jurisdicional do Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias e do Provedor de Justiça Europeu, em conformidade com as disposições 
aplicáveis do Direito comunitário. Este princípio aplica-se mutatis mutandis, caso a 
Comissão se abstenha de tomar uma decisão.

f) A Comissão publica, na sua página Internet, uma lista de todas as iniciativas de cidadania 
registadas com êxito.

g) Os promotores de uma iniciativa de cidadania podem retirá-la em qualquer momento. 
Considera-se, nesse caso, que não foi registada, motivo por que deverá ser suprimida da 
supracitada lista da Comissão.

6. A segunda fase da iniciativa de cidadania compreende a recolha das respectivas manifestações 
individuais de apoio, bem como a confirmação oficial pelos Estados-Membros dos resultados 
dessa recolha. Esta fase comporta os seguintes passos:
a) Os Estados-Membros prevêem um procedimento eficaz para a recolha das manifestações 

de apoio legais a uma iniciativa de cidadania expressas e para a confirmação oficial dos 
resultados dessa recolha.

b) Uma manifestação de apoio é considerada legal, se for anunciada dentro do prazo previsto 
para a recolha de manifestações de apoio, nos termos das disposições legais pertinentes dos 
Estados-Membros e do Direito comunitário. O prazo para a recolha de manifestações de 
apoio é de um ano, com início no primeiro dia do terceiro mês subsequente à decisão sobre 
o registo da iniciativa de cidadania.

c) Qualquer apoiante tem de expressar individualmente o seu apoio, por princípio, mediante 
assinatura (manuscrita ou, eventualmente, electrónica). A manifestação tem, no mínimo, de 
permitir o reconhecimento do nome, da data de nascimento, da morada e da nacionalidade 
do apoiante. Caso o apoiante possua várias nacionalidades, deve mencionar uma delas, 
escolhendo-a livremente.

Os dados pessoais beneficiam de protecção, facto que deverá ser tido em conta pelos 
promotores da iniciativa de cidadania.
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d) Uma manifestação de apoio a uma iniciativa de cidadania só pode ser expressa uma vez. 
Qualquer manifestação inclui, em anexo, uma declaração sob compromisso de honra do 
signatário, atestando não ter expresso anteriormente o seu apoio à iniciativa de cidadania 
em causa.

e) Qualquer manifestação de apoio pode ser revogada até ao final do prazo fixado para a 
recolha de manifestações de apoio. O apoio manifestado inicialmente é, por conseguinte, 
declarado nulo. Os promotores devem informar os apoiantes acerca desta possibilidade. 
Qualquer manifestação de apoio tem de incluir uma declaração separada do apoiante, 
certificando que tomou conhecimento desta possibilidade.

f) Todos os apoiantes recebem dos promotores cópias da manifestação de apoio, da 
declaração sob compromisso de honra e da declaração de tomada de conhecimento da 
possibilidade de revogação.

g) Após verificação dos documentos comprovativos das manifestações de apoio, os Estados-
Membros transmitem, no prazo de dois meses, aos promotores da iniciativa de cidadania a 
confirmação oficial do número de manifestações de apoio consideradas legítimas, 
organizadas segundo a nacionalidade dos apoiantes. Os Estados-Membros tomam as 
medidas adequadas para garantir que cada manifestação de apoio seja confirmada apenas 
uma vez e apenas por um deles e que sejam eficazmente evitadas situações de confirmação 
múltipla por vários Estados-Membros, ou por várias instâncias do mesmo Estado-Membro.
Os dados pessoais beneficiam de protecção, facto que deverá ser tido em conta pelas 
autoridades responsáveis dos Estados-Membros. 

7. A terceira fase da iniciativa de cidadania começa com a respectiva apresentação à Comissão 
pelos promotores e termina com a decisão formal da Comissão de aceitação da iniciativa de 
cidadania em causa. Esta fase comporta os seguintes passos:

a) Os promotores devem apresentar à Comissão a sua iniciativa de cidadania de acordo com 
as normas. No acto de apresentação, devem igualmente ser transmitidas as confirmações 
dos Estados-Membros relativas ao número de manifestações de apoio.

b) A Comissão verifica a representatividade da iniciativa de cidadania apresentada. Uma 
iniciativa de cidadania é considerada representativa, 

 se for apoiada, pelo menos, por um milhão de cidadãos comunitários;

 se esses cidadãos forem oriundos de, pelo menos, quatro Estados-Membros;

 se o número de cidadãos nacionais de um Estado-Membro corresponder, no 
mínimo, a 1/500 da população desse Estado-Membro.

c) No prazo de dois meses a contar da data de apresentação da iniciativa de cidadania, a 
Comissão decide, obrigatoriamente, sobre a conformidade da transmissão. Esta decisão 
inclui uma declaração vinculativa sobre a representatividade da iniciativa de cidadania em 
causa. Uma recusa da apresentação só pode basear-se em motivos de ordem jurídica e 
nunca pode ter origem em considerações de oportunidade política.

d) A decisão destina-se, quer aos promotores individualmente, quer ao público em geral. A 
decisão é comunicada aos promotores e publicada em Jornal Oficial. O Parlamento 
Europeu, o Conselho e os Estados-Membros são informados de imediato da decisão.
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e) A decisão é sujeita ao escrutínio jurisdicional do Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias e do Provedor de Justiça Europeu, em conformidade com as disposições 
aplicáveis do Direito comunitário. Este princípio aplica-se mutatis mutandis, caso a 
Comissão se abstenha de tomar uma decisão.

f) A Comissão publica, na sua página Internet, uma lista de todas as iniciativas de cidadania 
apresentadas com sucesso. 

8. A quarta fase da iniciativa de cidadania compreende a ponderação objectiva da Comissão sobre 
a matéria nela versada e termina com a tomada de posição formal da Comissão relativamente ao 
pedido nela formulado no sentido de apresentar uma proposta de acto jurídico. Esta fase 
comporta os seguintes passos:

a) Uma iniciativa de cidadania bem sucedida na sua apresentação vincula a Comissão a 
debruçar-se sobre o respectivo conteúdo.

b) Neste contexto, a Comissão convida os promotores da iniciativa de cidadania para uma 
audição e concede-lhes a possibilidade de exporem em pormenor as pretensões que lhe 
subjazem.

c) A Comissão decide sobre as pretensões contidas na iniciativa de cidadania no prazo de três 
meses. Caso entenda não apresentar qualquer proposta, explica ao Parlamento  e aos 
promotores o motivo pelo qual tomou tal decisão.

d) A decisão destina-se, quer aos promotores individualmente, quer ao público em geral. A 
decisão é comunicada aos promotores e publicada em Jornal Oficial. O Parlamento 
Europeu, o Conselho e os Estados-Membros são informados de imediato da decisão.

e) Caso a Comissão se abstenha de tomar uma decisão sobre o pedido formulado na iniciativa 
de cidadania, este é sujeito ao escrutínio jurisdicional do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias e do Provedor de Justiça Europeu, em conformidade com as 
disposições aplicáveis do Direito comunitário.

Princípio da transparência
9. Os organizadores de uma iniciativa de cidadania bem sucedida na sua apresentação 

comprometem-se, depois de concluído o respectivo processo e dentro de um prazo razoável, a 
apresentar à Comissão um relatório sobre o financiamento da iniciativa, incluindo menção da 
origem dos recursos financeiros (relatório de transparência). Este relatório é examinado pela 
Comissão, sendo publicado juntamente com o respectivo parecer.

10. Regra geral, a Comissão apenas inicia a abordagem de conteúdo das pretensões de uma 
iniciativa de cidadania depois de ter sido apresentado um relatório de transparência em devida 
forma.
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Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de Maio de 2008, sobre o desenvolvimento do quadro 
que rege as actividades dos representantes de grupos de interesses ("lobbyists") junto das 
instituições da União Europeia (2007/2115(INI)) - Relatório Stubb Alexander

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta o n.º 4 do artigo 9.º do Regimento,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão intitulado "Iniciativa Europeia em matéria de 
Transparência" (COM(2006)0194),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Seguimento do Livro Verde 
'Iniciativa Europeia em matéria de Transparência" (COM(2007)0127),

– Tendo em conta o projecto de Código de Conduta para representantes de interesses lançado
pela Comissão em 10 de Dezembro de 2007,

– Tendo em conta a sua Decisão de 17 de Julho de 1996 sobre a alteração ao seu Regimento 
(grupos de interesses no Parlamento Europeu)1,

– Tendo em conta a sua Decisão de 13 de Maio de 1997 sobre a alteração ao Regimento do 
Parlamento Europeu (código de conduta dos representantes de grupos de interesses)2

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e os pareceres da 

Comissão do Controlo Orçamental, da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos e da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 
(A6-0105/2008),

A. Considerando que, à medida que as competências do Parlamento Europeu se foram alargando, 
a pressão exercida pelos grupos de interesses no seu seio aumentou de forma significativa,

B. Considerando que a actividade de representação de interesses não tem por objectivo apenas 
influenciar a formulação das políticas e os processos de tomada de decisões legislativas, mas 
também a afectação de fundos comunitários e o acompanhamento e a execução da legislação,

C. Considerando que, na sequência da esperada ratificação do Tratado de Lisboa, o Parlamento 
Europeu verá reforçado o seu papel de co-legislador em quase todas as matérias através do 
processo legislativo comum, passando a participar em quase todos os procedimentos 
legislativos ordinários, o que atrairá a atenção de um número ainda maior de grupos de 
interesses,

D. Considerando que os representantes dos grupos de interesses desempenham um papel 
fundamental no diálogo aberto e pluralista em que assenta o sistema democrático e constituem 
uma importante fonte de informação para os deputados no exercício do seu mandato,

E. Considerando que os grupos de interesses não exercem pressão apenas junto dos deputados, 

                                               
1 JO C 261 de 9.9.1996, p. 75.
2 JO C 167 de 2.6.1997, p. 20.
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mas procuram igualmente influenciar as decisões do Parlamento intervindo junto dos 
funcionários dos secretariados das comissões parlamentares, dos funcionários dos grupos 
políticos e dos assistentes dos deputados,

F. Considerando que, segundo as estimativas, existem cerca de 15 000 representantes individuais 
de grupos de interesses e 2 500 organizações de grupos de interesses em Bruxelas,

G. Considerando que, no âmbito da Iniciativa Europeia em matéria de Transparência, a 
Comissão propôs a introdução de um registo comum para os representantes de grupos de 
interesses nas instituições da UE, 

H. Considerando que o Parlamento possui desde 1996 o seu próprio registo de grupos de 
interesses1, bem como um Código de Conduta2 que inclui um compromisso por parte destes 
grupos de agirem em conformidade com elevadas normas éticas,

I. Considerando que estão actualmente registados no Parlamento cerca de 5 000 grupos de 
interesses,

J. Considerando que os grupos de interesses incluem organizações locais e nacionais cuja 
actividade os Estados-Membros têm a responsabilidade de regulamentar,

Melhoria da transparência do Parlamento
1. Reconhece a influência dos grupos de interesses no processo de tomada de decisões da UE e, 

por conseguinte, considera essencial que os deputados ao Parlamento conheçam a identidade 
das organizações representadas por esses grupos; salienta que o acesso transparente e 
equitativo a todas as Instituições da UE é uma condição indispensável para a legitimidade da 
União e para a confiança que os cidadãos nela depositam; sublinha que a transparência é uma 
"via de dois sentidos", necessária tanto para o trabalho das próprias Instituições como para o 
dos representantes dos grupos de interesses; salienta que o acesso equitativo dos grupos de 
interesses às Instituições da UE alarga os conhecimentos especializados disponíveis para a 
condução da União; considera fundamental que os representantes da sociedade civil possam 
aceder às Instituições da UE, muito em particular, ao Parlamento;

2. Considera que incumbe aos deputados a responsabilidade de obter informação equilibrada; 
salienta que os deputados têm de estar em condições de fazer escolhas políticas independentes 
dos representantes dos grupos de interesses;

3. Reconhece que um relator pode, se assim o entender (numa base voluntária), utilizar uma 
“pegada legislativa", ou seja, uma lista indicativa (a anexar aos relatórios do Parlamento) dos 
representantes de grupos de interesses acreditados que foram consultados e prestaram um 
contributo significativo durante a preparação do relatório; considera particularmente 
aconselhável a inclusão dessa lista nos relatórios legislativos; realça, porém, que se afigura 
igualmente importante que a Comissão adite uma tal “pegada legislativa” às suas iniciativas 
legislativas;

4. Considera que o Parlamento deve decidir com absoluta independência em que medida tomará em 
consideração as opiniões procedentes da sociedade civil;

                                               
1 N.º 4 do artigo 9.º do Regimento.
2 Artigo 3.º do Anexo IX do Regimento.



PE423.766 288/393

PT

5. Chama a atenção para as actuais normas segundo as quais os deputados devem declarar os 
seus interesses financeiros; pede à Mesa que elabore, com base numa proposta dos Questores, 
um plano para melhorar ainda mais a aplicação e a monitorização das regras do Parlamento, 
nos termos das quais os Deputados devem declarar todas as ajudas recebidas, quer sejam 
financeiras, em recursos humanos ou em material1;

6. Toma nota das actuais normas relativas aos intergrupos, as quais exigem transparência das 
fontes de financiamento; requer maior clareza em relação aos intergrupos, ou seja, a 
publicação, no sítio do Parlamento na Internet, de uma lista dos intergrupos - registados e não 
registados -, incluindo uma declaração completa das ajudas externas para as actividades dos 
intergrupos, assim como una declaração dos objectivos gerais dos intergrupos; salienta, 
todavia, que os intergrupos não deverão de forma alguma ser considerados órgãos do 
Parlamento; 

7. Solicita à Mesa que estude, com base numa proposta dos Questores, as formas de restringir o 
acesso não autorizado aos pisos dos edifícios do Parlamento em que se encontram os 
gabinetes dos deputados, ao passo que o acesso do público às salas de reunião das comissões 
apenas deve ser limitado em circunstâncias excepcionais;

Proposta da Comissão 
8. Acolhe com satisfação a proposta da Comissão de um quadro mais estruturado para as 

actividades dos representantes de grupos de interesses enquanto parte da Iniciativa Europeia 
em matéria de Transparência; 

9. Concorda com a definição da Comissão de representação de interesses como sendo um 
conjunto de “actividades realizadas com o objectivo de influenciar a formulação das políticas 
e os processos de tomada de decisões das Instituições da UE"; considera que esta definição 
está em conformidade com o n.º 4 do artigo 9.º do seu Regimento; 

10. Sublinha que todos os actores, incluindo os representantes de grupos de interesses, tanto 
públicos como privados, exteriores às Instituições da EU, que correspondam a essa definição 
e que influenciem regularmente as Instituições, devem ser considerados como representantes 
de grupos de interesses e tratados da mesma maneira, quer se trate de representantes de 
interesses profissionais, de representantes internos das empresas, de ONG, de grupos de 
reflexão, de associações profissionais, de sindicatos, de organizações patronais, de 
organizações com ou sem fins lucrativos e de advogados, sempre que o seu objectivo consista 
em influenciar as políticas e não em conceder assistência jurídica e patrocínio judiciário, no 
âmbito de processos judiciais, ou em prestar aconselhamento jurídico; contudo, salienta 
também que as regiões e as autarquias locais dos Estados-Membros, bem como os partidos 
políticos a nível nacional e europeu, e os órgãos que têm um estatuto jurídico reconhecido 
pelos Tratados, não estão sujeitos a essas normas quando actuam no respeito pelas funções e 
pelas tarefas que lhes incumbem em conformidade com os tratados;

11. Acolhe favoravelmente, em princípio, a proposta da Comissão no sentido de criar um "balcão 
único", que permita aos representantes dos grupos de interesses registar-se tanto junto da 
Comissão como junto do Parlamento, e solicita um acordo interinstitucional entre o Conselho, 
a Comissão e o Parlamento sobre um registo comum obrigatório, como já existe de facto no 

                                               

1 Artigo 2.º do Anexo I do Regimento.
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Parlamento, que seja aplicável em todas as instituições e que comporte a obrigação de total 
transparência financeira, um mecanismo comum de exclusão do registo e um código comum 
de comportamento ético; relembra, contudo, as diferenças essenciais entre a Comissão e o 
Parlamento enquanto instituições; reserva-se, por conseguinte, o direito de avaliar a proposta 
da Comissão quando estiver terminada e de apenas então decidir se a apoia ou não; 

12. Relembra que o número de representantes de grupos de interesses com acesso ao Parlamento 
Europeu deve permanecer dentro de limites razoáveis; sugere, pois, a adopção de um sistema 
segundo o qual os representantes dos grupos de interesses apenas necessitem de se registar 
uma vez junto de todas as Instituições e cada Instituição possa decidir autorizar ou não o 
acesso às suas instalações, permitindo assim ao Parlamento continuar a limitar a quatro o 
número de livre-trânsitos concedidos a cada empresa ou organização;

13. Solicita o reconhecimento mútuo pelo Parlamento, pela Comissão e pelo Conselho de registos 
independentes, na eventualidade de não se chegar a acordo quanto a um registo comum; 
propõe que, à falta de acordo entre as Instituições relativamente a um registo comum dos 
representantes dos grupos de interesses, os respectivos registos individuais colocados na 
Internet incluam ligações aos registos das outras Instituições, a fim de permitir a comparação 
das informações prestadas pelos representantes de interesses; solicita ao Secretário-Geral que 
mude a lista do Parlamento relativa aos representantes dos grupos de interesses acreditados 
para um lugar mais visível do sítio Internet do Parlamento;

14. Propõe a criação, o mais rapidamente possível, de um grupo de trabalho conjunto que reúna 
representantes do Conselho, Comissários e deputados ao Parlamento Europeu para avaliar, até 
ao final de 2008, as implicações de um registo comum para todos os representantes de grupos 
de interesses que desejem ter acesso ao Conselho, à Comissão ou ao Parlamento, assim como 
a elaboração de um código de conduta comum; encarrega o seu Secretário-Geral de tomar as 
medidas correspondentes; 

15. Insta o Conselho a aderir a um possível registo comum; entende que é necessário ponderar 
cuidadosamente as actividades dos representantes dos grupos de interesses em relação ao 
Secretariado do Conselho no contexto da co-decisão;

16. Toma nota da decisão da Comissão de começar com um registo facultativo e avaliar o sistema 
ao fim de um ano, mas manifesta a sua preocupação pelo facto de um sistema puramente 
facultativo permitir a representantes menos responsáveis evitar o cumprimento do mesmo; 
solicita às três Instituições que reexaminem as normas que regem as actividades dos 
representantes de interesses o mais tardar três anos após a criação de um registo comum, a fim 
de apurar se o novo sistema oferece a transparência necessária no que se refere às actividades 
dos representantes dos grupos de interesses; está ciente de que o Tratado de Lisboa prevê a 
base jurídica apropriada para o registo obrigatório e manifesta a sua vontade de, entretanto, 
cooperar com as Instituições através de um acordo interinstitucional, com base nos registos 
existentes; considera que o registo obrigatório deve ser uma exigência para os representantes 
de interesses que desejem aceder regularmente às Instituições, como é já, de facto, o caso no 
Parlamento;

17. Considera que, dado que as práticas dos representantes dos grupos de interesses continuam a 
evoluir com o tempo, todas as regras que regulam tais práticas devem ser suficientemente 
flexíveis para se poderem adaptar rapidamente à mudança;

18. Toma nota do projecto de um código de conduta para representantes de interesses apresentado 
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pela Comissão; relembra à Comissão que o Parlamento tem o seu próprio código de conduta 
já há mais de dez anos e exorta a Comissão a negociar com o Parlamento o estabelecimento 
de regras comuns; considera que qualquer código deve permitir exercer um controlo rigoroso 
do comportamento dos representantes dos grupos de interesses; salienta que os representantes 
que não respeitem o código de conduta devem ser objecto de sanções; sublinha a necessidade 
de se afectarem recursos (humanos e financeiros) suficientes para a verificação das 
informações registadas; entende que, no que se refere ao registo da Comissão, as sanções 
podem incluir a suspensão da inscrição no registo e, em casos mais graves, a exclusão do 
registo; considera que, uma vez estabelecido um registo comum, qualquer conduta irregular 
dos representantes dos grupos de interesses deve dar lugar a sanções quanto ao acesso a todas 
as Instituições a que o registo se aplica;

19. Afirma a necessidade de o registo ser de fácil utilização e acesso na Internet, para que o 
público possa efectuar pesquisas facilmente e encontrar nele as informações que procura, 
devendo conter não apenas os nomes dos grupos de interesses mas também os dos próprios 
representantes individuais;

20. Salienta que o registo deve incluir categorias distintas nas quais os representantes dos grupos 
de interesses se devem registar em função do tipo de interesses que representem (por 
exemplo, associações profissionais, empresas, sindicatos, organizações patronais, e 
sociedades de advogados, ONG, etc.);

21. Congratula-se com a decisão da Comissão de solicitar aos candidatos à inscrição no registo 
que o requisito de divulgação de informações financeiras obedeça aos seguintes critérios: 
– para empresas de consultoria especializada e sociedades de advogados que realizam 

actividades de representação de interesses junto das instituições comunitárias, deve ser 
declarado o volume de negócios ligado a estas actividades, bem como o peso relativo 
dos principais clientes nesse volume de negócios,

– para representantes internos e associações comerciais que realizam actividades de 
representação de interesses, deve ser fornecida uma estimativa dos custos associados às 
actividades directas de representação de interesses directo junto das instituições 
comunitárias,

– para as ONG e os grupos de reflexão, devem ser declarados o orçamento global e a sua 
repartição entre as principais fontes de financiamento;

22. Sublinha que o requisito de transparência financeira deve aplicar-se igualmente a todos os 
representantes de interesses registados;

23. Solicita ao grupo de trabalho acima citado que proponha critérios específicos quanto ao 
requisito de divulgação das informações financeiras, por exemplo, a indicação das despesas 
incorridas com a representação de interesses, com base em parâmetros significativos (sem 
necessidade de indicar números exactos); 

24. Pede à comissão competente que prepare as alterações que se afigurem necessárias ao 
Regimento do Parlamento;

o

o      o
25. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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Decisão do Parlamento Europeu, de 10 de Julho de 2007, sobre a inserção de um novo artigo 
204º-A relativo a rectificações no Regimento (2005/2041(REG)) - Relatório Richard Corbett

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente datada de 10 Março de 2005,
– Tendo em conta os artigos 201º e 202º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0229/2007),
1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;

2. Recorda que esta alteração entra em vigor no primeiro dia do próximo período de sessões;
3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho 

e à Comissão.

Texto em vigor Alterações

Alteração 1

Artigo 204-A (novo)

Artigo 204º-A

Rectificações

1. Caso seja detectado um erro num texto 
aprovado pelo Parlamento, o Presidente 
transmitirá, se necessário, um projecto de 
rectificação à comissão competente. 

2. Caso seja detectado um erro num texto 
aprovado pelo Parlamento que tenha sido 
objecto de acordo com as demais 
instituições, o Presidente tentará obter o 
acordo dessas instituições quanto às 
correcções necessárias antes de proceder 
nos termos do nº 1. 

3. A comissão competente examinará o 
projecto de rectificação e apresentá-lo-á 
ao Parlamento caso considere que foi 
cometido um erro que pode ser corrigido 
da forma proposta.

4. A rectificação será anunciada no 
período de sessões seguinte. Será 
considerada aprovada salvo se, no prazo 
de quarenta e oito horas a contar da sua 
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comunicação, um grupo político ou, no 
mínimo, quarenta deputados solicitarem 
que seja submetida a votação. No caso de 
a rectificação não ser aprovada, será 
devolvida à comissão competente, que 
poderá propor uma rectificação alterada 
ou encerrar o processo.

5. As rectificações aprovadas serão 
publicadas da mesma forma que o texto a 
que se referem. O nº 3 do artigo 66º e os 
artigos 67º e 68º aplicar-se-ão com as 
necessárias adaptações. 
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Decisão do Parlamento Europeu, de 19 de Janeiro de 2006, que altera o Regimento do 
Parlamento Europeu em matéria de regras de conduta aplicáveis aos deputados europeus 
(2005/2075(REG)) - Relatório Gérard Onesta 

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta a carta do seu Presidente datada de 18 de Março de 2005,

 Tendo em conta as propostas de alteração do seu Regimento que a Mesa formulou em 7 de 
Março de 2005,

 Tendo em conta o artigo 202º do seu Regimento,

 Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0413/2005),
A. Considerando que cumpre assegurar que os seus trabalhos possam decorrer com dignidade e, 

simultaneamente, preservar a vivacidade dos debates,
B. Considerando que as disposições presentemente constantes do seu Regimento não permitem 

reagir de modo adequado a todas as perturbações dos seus trabalhos e de outras actividades 
que ocorram no interior de qualquer das suas instalações,

C. Considerando que, a exemplo do que sucede em todas as Assembleias Parlamentares, há que 
estabelecer a possibilidade de adoptar sanções a aplicar aos seus membros que não acatem as 
regras de conduta, cujos grandes princípios lhe cabe determinar; considerando, além disso, 
que há que definir um procedimento de recurso interno das decisões pelas quais essas sanções 
sejam decretadas, de forma a garantir os direitos da defesa,      

1. Decide incorporar no seu Regimento as alterações que se seguem;

2. Decide que as alterações em causa entrarão em vigor no primeiro dia do próximo período de 
sessões, em conformidade com o preceituado no n° 3 do artigo 202° do seu Regimento; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho, 
à Comissão e aos parlamentos dos Estados-Membros.

Texto em vigor Alterações

Alteração 1

Artigo 9, título e nº 1, parágrafo 1 

Regras de conduta Interesses financeiros dos deputados,
regras de conduta e acesso ao Parlamento

1. O Parlamento pode estabelecer regras de 
conduta para os seus membros. Estas 
regras deverão ser aprovadas nos termos 
do nº 2 do artigo 202º, e constarão de 
anexo ao presente Regimento.

1. O Parlamento pode estabelecer regras de 
transparência relativas aos interesses 
financeiros dos seus membros, as quais 
constarão de anexo ao presente Regimento.
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Alteração 2

Artigo 9, nº 1 bis (novo)

1 bis. O comportamento dos deputados 
pauta-se pelo respeito mútuo, radica nos 
valores e princípios definidos nos textos 
fundamentais da União Europeia, preserva 
a dignidade do Parlamento e não deve 
comprometer o bom andamento dos 
trabalhos parlamentares nem a 
tranquilidade nas instalações do 
Parlamento.

A violação destas normas poderá 
desencadear a aplicação das medidas 
previstas nos artigos 146º, 147º e 148º.

Alteração 3
Artigo 9, nº 1 ter (novo)

1 ter. A aplicação do presente artigo não 
obsta de modo algum à vivacidade dos 
debates parlamentares, nem à liberdade 
que assiste aos deputados no uso da 
palavra. 

A aplicação do presente artigo assenta no 
pleno respeito das prerrogativas dos 
deputados, tal como definidas no direito 
primário e no Estatuto que lhes é aplicável.

Radica no princípio da transparência e 
garante que qualquer disposição nesta 
matéria é levada ao conhecimento dos 
deputados, que serão informados 
individualmente dos seus direitos e deveres.

Alteração 4

Interpretação do artigo 22, nº 3

A expressão "condução das sessões" 
abarca as questões relativas ao 
comportamento dos deputados no interior 
de todas as instalações do Parlamento.
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Alteração 5

Artigo 96, nº 3

3. As reuniões das comissões do Parlamento 
são, em regra, públicas. Contudo, as 
comissões podem, até ao momento da 
aprovação da ordem do dia da reunião em 
causa, estabelecer quais os pontos da ordem 
do dia que serão tratados em público ou à 
porta fechada. Porém, se uma reunião tiver 
lugar à porta fechada, a comissão poderá, 
sem prejuízo do disposto nos nºs 1 a 4 do 
artigo 4º do Regulamento (CE) nº 1049/2001 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
autorizar o acesso do público aos 
documentos e à acta dessa reunião.

3. As reuniões das comissões do Parlamento 
são, em regra, públicas. Contudo, as 
comissões podem, até ao momento da 
aprovação da ordem do dia da reunião em 
causa, estabelecer quais os pontos da ordem 
do dia que serão tratados em público ou à 
porta fechada. Porém, se uma reunião tiver 
lugar à porta fechada, a comissão poderá, 
sem prejuízo do disposto nos nºs 1 a 4 do 
artigo 4º do Regulamento (CE) nº 1049/2001 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
autorizar o acesso do público aos 
documentos e à acta dessa reunião. Em caso 
de violação das regras de 
confidencialidade, aplica-se o artigo 147º.

Alteração 6

Título VI, capítulo 3 bis (novo), título (novo)

CAPÍTULO 3 bis

MEDIDAS A ADOPTAR EM CASO DE 
VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE 

CONDUTA

(A inserir antes do artigo 146°)
Alteração 7

Artigo 146, título e nº 1

Advertências Medidas imediatas

1. O Presidente deverá advertir todos os 
deputados que perturbem a ordem durante 
o decorrer da sessão.

1. O Presidente deverá advertir todos os 
deputados que prejudiquem o bom 
andamento da sessão ou cujo 
comportamento não seja compatível com as 
disposições pertinentes do artigo 9º. 

Alteração 8

Artigo 146, nº 3

3. Em caso de nova recidiva, o Presidente 
poderá ordenar que o deputado seja expulso 

3. Se se mantiver a perturbação, ou em caso 
de nova recidiva, o Presidente poderá retirar 
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da sala até ao final da sessão. O Secretário-
Geral procurará assegurar a execução 
imediata desta medida, podendo ser
assistido pelos contínuos e, se necessário, 
pelo Serviço de Segurança do Parlamento.

a palavra ao deputado e ordenar que este 
seja expulso da sala até ao final da sessão. 
Em casos de excepcional gravidade, o 
Presidente poderá recorrer imediatamente 
a esta última medida, sem segunda 
advertência. O Secretário-Geral procurará 
assegurar sem demora a execução de tal
medida disciplinar, sendo assistido pelos 
contínuos e, se necessário, pelo Serviço de 
Segurança do Parlamento.

Alteração 9
Artigo 146, nº 3 bis (novo)

3 bis. Sempre que se produza agitação que 
ameace comprometer o bom andamento 
dos trabalhos, o Presidente poderá, para 
restabelecer a ordem, interromper a 
sessão por um período determinado ou 
suspendê-la. Se não conseguir fazer-se 
ouvir, o Presidente abandonará a cadeira 
da presidência, o que implica a 
interrupção da sessão. Esta será 
reiniciada por convocação do Presidente.

(Na presente alteração, é transcrito o texto do actual artigo 148º.)
Alteração 10

Artigo 146, nº 3 ter (novo)

3 ter. Os poderes definidos nos números 1 a 
3 bis são cometidos, com as necessárias 
adaptações, ao presidente de sessão dos 
órgãos, comissões e delegações, tal como 
definidos no presente Regimento.

Alteração 11
Artigo 146, nº 3 quater (novo)

3 quater. Se tal se justificar, e tendo em 
conta a gravidade da violação das regras 
de conduta, o presidente de sessão poderá 
submeter à apreciação do Presidente um 
pedido de aplicação do artigo 147º, o que 
fará até ao período de sessões seguinte ou 
até à reunião consecutiva do órgão, da 
comissão ou da delegação em causa.
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Alteração 12

Artigo 147

Expulsão de deputados Sanções

1. No caso de um deputado perturbar
gravemente a ordem ou o funcionamento
do Parlamento, o Presidente poderá, após 
intimação solene, imediatamente ou até ao 
final do período de sessões seguinte, propor 
ao Parlamento um voto de censura, que 
implicará para o deputado a imediata 
expulsão da sala e a interdição de nela 
entrar por um período de dois a cinco dias.

1. No caso de um deputado perturbar de 
modo excepcionalmente grave a sessão ou 
os trabalhos do Parlamento, violando os 
princípios definidos no artigo 9º, o 
Presidente, após ter ouvido o deputado em 
causa, aprovará uma decisão 
fundamentada, na qual será fixada a 
sanção adequada, e notificará da mesma o 
deputado e os presidentes dos órgãos, 
comissões e delegações a que o deputado 
pertença, antes de a anunciar em sessão 
plenária.

2. O Parlamento decidirá sobre esta medida 
disciplinar em momento a estabelecer pelo 
Presidente, no decurso da sessão em que 
tiverem ocorrido os factos que se 
encontram na sua origem ou, em caso de 
perturbação fora do hemiciclo, quando o 
Presidente tiver sido informado ou, em 
qualquer caso, o mais tardar, durante o 
período de sessões seguinte. O deputado em 
causa tem direito a ser ouvido pelo 
Parlamento antes da votação. O tempo de 
uso da palavra de que disporá para esse 
efeito não poderá exceder cinco minutos.

2. Na apreciação dos comportamentos 
observados, cumpre ter em conta o carácter 
pontual, recorrente ou permanente dos 
mesmos, bem como o seu grau de 
gravidade, com base nas directrizes que 
figuram em anexo ao presente Regimento*. 

3. A votação da medida disciplinar 
requerida será feita por sistema electrónico 
e sem debate. Os requerimentos previstos 
no nº 3 do artigo 149º ou no nº 1 do artigo 
160º não são considerados admissíveis.

3. A sanção fixada pode consistir em uma 
ou várias das seguintes medidas:

a) censura; 

b) perda do direito ao subsídio de estadia 
por um período de dois a dez dias;

c) sem prejuízo do exercício do direito de 
voto em sessão plenária, e na condição, 
neste caso, de serem estritamente 
observadas as regras de conduta, suspensão 
temporária, por um período de dois a dez 
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dias consecutivos durante os quais o 
Parlamento ou qualquer dos seus órgãos, 
comissões ou delegações se reúnam, da 
participação no conjunto ou em parte das 
actividades do Parlamento; 

d) apresentação à Conferência dos 
Presidentes, nos termos do artigo 18º, de 
uma proposta de suspensão ou de retirada 
de um ou dos mandatos electivos exercidos 
no Parlamento. 

____________
* Ver Anexo XVI bis.

Alteração 13

Artigo 148

Agitação na Assembleia Vias de recurso internas

Sempre que na Assembleia se produza 
agitação que ameace comprometer o bom 
andamento dos trabalhos, o Presidente 
poderá, para restabelecer a ordem, 
interromper a sessão por um período 
determinado ou suspendê-la. Se não 
conseguir fazer-se ouvir, o Presidente 
abandonará a cadeira da presidência, o que 
implica a interrupção da sessão. Esta será 
reiniciada por convocação do Presidente.

Assiste ao deputado visado a faculdade de 
interpor recurso interno junto da Mesa no 
prazo de duas semanas a contar da data em 
que seja notificada a sanção fixada pelo 
Presidente. O recurso suspenderá a 
aplicação da sanção. No prazo de quatro 
semanas a contar da data de interposição 
do recurso, a Mesa poderá anular, 
confirmar ou reduzir a sanção fixada, sem 
prejuízo do direito de interposição de 
recursos externos que assiste ao 
interessado. Se a Mesa não tomar 
nenhuma decisão no prazo fixado, a 
sanção será considerada nula.  

Alteração 14
Anexo XVI bis (novo)

ANEXO XVI bis

Directrizes para a interpretação das regras 
de conduta aplicáveis aos deputados

1. Cumpre estabelecer uma distinção entre 
comportamentos de carácter visual, que 
podem ser tolerados na condição de não 
serem injuriosos e/ou difamatórios, de se 
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manterem dentro de proporções razoáveis e 
de não originarem conflitos, e 
comportamentos que acarretem a 
perturbação activa de qualquer das 
actividades parlamentares.

2. Os deputados são responsáveis pelas 
infracções às regras de conduta que lhes 
são aplicáveis, cometidas no interior das 
instalações do Parlamento pelas pessoas 
que empreguem ou às quais facilitem o 
acesso ao Parlamento. 

O Presidente ou os seus representantes 
exercerão o poder disciplinar relativamente 
a essas pessoas ou a quaisquer outras 
exteriores ao Parlamento que se encontrem 
nas suas instalações. 
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Decisão do Parlamento Europeu, de 12 de Outubro de 2006, sobre a alteração dos artigos 3º e 
4º do Regimento do Parlamento Europeu (2005/2036(REG)) - Relatório Pahor Borut

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Decisão de 14 de Dezembro de 2004 sobre a verificação de poderes1, 
designadamente o seu nº 6,

– Tendo em conta a carta do seu Secretário-Geral, de 15 de Fevereiro de 2005,
– Tendo em conta os artigos 201º e 202º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais
(A6-0000/2006),

1. Decide incorporar no seu Regimento as alterações que se seguem;
2. Recorda que estas alterações entram em vigor no primeiro dia do próximo período de sessões;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho e à 
Comissão.

Texto em vigor Alterações

Alteração 1
Artigo 3, nº -1 (novo)

. -1. Após as eleições para o Parlamento 
Europeu, o Presidente convidará as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros a comunicarem sem 
demora ao Parlamento os nomes dos 
deputados eleitos, a fim de que possam 
ocupar o seu lugar no Parlamento desde a 
abertura da primeira sessão que se seguir 
às eleições.
Ao mesmo tempo, o Presidente chamará a 
atenção das referidas autoridades para as 
disposições pertinentes do Acto de 20 de 
Setembro de 1976, convidando-as a 
adoptar as medidas necessárias para 
evitar qualquer incompatibilidade com o 
mandato de deputado ao Parlamento 

                                               

1  JO C 226 E, de 15.9.2005, p. 51; relator: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004. 
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Europeu.

Justificação
(A presente alteração retoma parcialmente o texto do nº 6 do actual artigo 3º, o qual caducará em 

caso de aprovação) 

Alteração 2
Artigo 3, nº -1 bis (novo)

. -1 bis. Os deputados cuja eleição for 
notificada ao Parlamento deverão 
declarar por escrito, antes de ocuparem o 
seu lugar no Parlamento, que não 
exercem quaisquer funções incompatíveis 
com a qualidade de membro do 
Parlamento Europeu, nos termos do Acto 
de 20 de Setembro de 1976. Enquanto os 
seus poderes não forem verificados ou 
não houver decisão sobre uma eventual 
impugnação, os deputados terão assento 
no Parlamento e nos respectivos órgãos 
no pleno gozo dos seus direitos, desde que 
tenham previamente assinado a 
supramencionada declaração escrita.              

Se, com base em factos do conhecimento 
público, o Presidente tiver de concluir que 
um deputado exerce funções 
incompatíveis, nos termos do 
supramencionado Acto, com a qualidade 
de deputado ao Parlamento Europeu, 
informará desse facto o Parlamento e 
proporá a verificação da vaga.  

Justificação
(A presente alteração retoma parcialmente o texto do nº 5 do actual artigo 3º, o qual caducará em 
caso de aprovação) 

Alteração 3
Artigo 3, nº 2, parágrafo 2

Os mandatos dos deputados só poderão ser 
validados após estes terem feito as 
declarações escritas a que se referem o 
artigo 7º do Acto de 20 de Setembro de 

Os mandatos dos deputados só poderão ser 
validados após estes terem feito as 
declarações escritas a que se referem o 
presente artigo e o Anexo I ao presente 
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1976 e o Anexo I ao presente Regimento. Regimento.

Alteração 4
Artigo 4, nº 4

4. As incompatibilidades resultantes das 
legislações nacionais serão notificadas ao 
Parlamento, que tomará nota do facto.

4. Se a autoridade competente de um 
Estado-Membro notificar o Presidente do 
termo do mandato de um deputado ao 
Parlamento Europeu em conformidade 
com a legislação desse Estado-Membro, 
quer devido a incompatibilidades previstas 
no nº 3 do artigo 7º do Acto de 20 de 
Setembro de 1976, quer devido à perda do 
mandato nos termos do nº 3 do artigo 13º 
desse Acto, o Presidente informará o 
Parlamento de que o mandato chegou ao 
seu termo na data comunicada pelo 
Estado-Membro e convidará este a 
preencher a vaga sem demora.        

Logo que as autoridades competentes dos 
Estados-Membros ou da União ou o 
deputado em questão notifiquem o 
Presidente de qualquer nomeação para 
funções incompatíveis com o exercício do 
mandato de deputado ao Parlamento 
Europeu, o Presidente informará desse 
facto o Parlamento, que verificará a 
abertura de vaga.

Logo que as autoridades competentes dos 
Estados-Membros ou da União ou o 
deputado em questão notifiquem o 
Presidente de qualquer nomeação ou 
eleição para funções incompatíveis com o 
exercício do mandato de deputado ao 
Parlamento Europeu, nos termos dos nºs 1 
e 2 do artigo 7º do Acto de 20 de Setembro 
de 1976, o Presidente informará desse facto 
o Parlamento, que verificará a abertura de 
vaga.

Alteração 5

Artigo 4, nº 6, travessão 2

– Em caso de nomeação para funções 
incompatíveis com o mandato de deputado 
ao Parlamento Europeu, quer a 
incompatibilidade se fundamente em lei 
eleitoral nacional quer no artigo 7º do 
Acto de 20 de Setembro de 1976, a data 
notificada pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros ou da União ou pelo 

– Em caso de nomeação ou eleição para 
funções incompatíveis com o mandato de 
deputado ao Parlamento Europeu, nos 
termos dos nºs 1 ou 2 do artigo 7º do Acto 
de 20 de Setembro de 1976, a data 
notificada pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros ou da União ou pelo 
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deputado em questão. deputado em questão.

Alteração 6

Artigo 4, nº 7

7. Logo que o Parlamento verifique a 
abertura da vaga, informará desse facto o 
Estado-Membro interessado.

7. Logo que o Parlamento verifique a 
abertura da vaga, informará desse facto o 
Estado-Membro interessado e convidá-lo-á 
a preencher a vaga sem demora.

Alteração 7

Artigo 11, interpretação

Qualquer questão levantada a respeito da 
verificação de poderes durante a 
presidência do Decano será por este 
enviada à comissão encarregada da 
verificação de poderes.

O Decano exercerá os poderes do 
Presidente referidos no segundo 
parágrafo do nº -1 bis do artigo 3º. 
Qualquer outra questão levantada a 
respeito da verificação de poderes durante 
a presidência do Decano será por este 
enviada à comissão encarregada da 
verificação de poderes.
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Decisão do Parlamento Europeu, de 10 de Maio de 2007, sobre as alterações ao Regimento do 
Parlamento Europeu para adaptar os procedimentos internos às exigências da simplificação 
da legislação comunitária (2005/2238(REG)) - Relatório Maryline Reynaud

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta a proposta de alteração do seu Regimento (B6-0582/2005),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Aplicar o Programa 
Comunitário de Lisboa: Estratégia de simplificação do quadro regulador" (COM(2005)0535,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 15 e 16 de Junho de 2006, 
nomeadamente o seu ponto 41, 

– Tendo em conta a sua resolução de 16 de Maio de 2006 sobre uma estratégia de simplificação 
do quadro regulamentar1,   

– Tendo em conta a sua resolução de 16 de Maio de 2006 sobre as conclusões da análise das 
propostas legislativas pendentes2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Análise estratégica do 
programa "Legislar melhor" na União Europeia", (COM(2006)0689), 

– Tendo em conta os artigos 201º e 202º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o parecer da Comissão 

dos Assuntos Jurídicos (A6-0143/2007),
A. Considerando que o Parlamento Europeu se comprometeu, na já citada resolução de 16 de Maio 

de 2006 sobre uma estratégia de simplificação do quadro regulamentar (nº 21), "a reflectir sobre 
a melhoria dos seus procedimentos e das suas técnicas legislativas internas, a fim de acelerar os 
dossiers de "simplificação", respeitando os procedimentos previstos pelo direito primário, no 
caso concreto, o Tratado CE",

B. Considerando que as técnicas de codificação e reformulação são dois dos instrumentos mais 
importantes para a simplificação da legislação comunitária, que se inscreve no âmbito da nova 
estratégia de Lisboa para o crescimento e o emprego na Europa,

C. Considerando que o Regimento contém uma disposição sobre a codificação que merece ser 
revista, mas não contém qualquer disposição sobre a reformulação,

D. Considerando que o Parlamento deseja, através da revisão e da clarificação dos seus 
procedimentos,  contribuir com seriedade para os esforços de simplificação e encorajar a 
Comissão a apresentar mais propostas neste sentido,

E. Considerando que seria bom que o Conselho tomasse uma iniciativa semelhante,  
1. Decide incorporar no seu Regimento as alterações que se seguem;

                                               
1 Textos adoptados desta data, P6_TA(2006)0205.
2 Textos adoptados desta data, P6_TA(2006)0206.
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2. Recorda que estas alterações entram em vigor no primeiro dia do próximo período de sessões;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho e à 
Comissão.

Texto em vigor Alterações

Alteração 1

Artigo 80

1. Sempre que uma proposta da Comissão no 
sentido da codificação oficial de legislação 
comunitária for submetida ao Parlamento, 
será a mesma enviada à comissão 
competente para os assuntos jurídicos. Se se 
verificar que a proposta não implica 
qualquer alteração de fundo da legislação 
comunitária em vigor, aplicar-se-á o 
processo previsto no artigo 43º.

1. Sempre que uma proposta da Comissão no 
sentido da codificação de legislação 
comunitária for submetida ao Parlamento, 
será a mesma enviada à comissão 
competente para os assuntos jurídicos. Esta 
procederá à respectiva análise, segundo as 
modalidades acordadas a nível 
interinstitucional1, para verificar se ela se 
limita a uma codificação pura e simples, 
sem alterações de fundo. 

2. O Presidente da comissão competente 
quanto à matéria de fundo ou o relator 
designado por esta podem participar na 
apreciação e elaboração da proposta 
relativa à codificação. Eventualmente, a 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo poderá emitir previamente o seu 
parecer.

2. Pode ser solicitado um parecer sobre a 
oportunidade da codificação à comissão 
que era competente quanto à matéria de 
fundo para os actos objecto da codificação, 
a seu pedido ou a pedido da comissão 
competente para os assuntos jurídicos.

3. Por derrogação das disposições previstas 
no nº 3 do artigo 43º, o processo 
simplificado não poderá ser aplicado a uma 
proposta de codificação oficial de 
legislação comunitária se a tal se opuser a 
maioria dos membros da comissão 
competente para os assuntos jurídicos ou 
da comissão competente quanto à matéria 
de fundo.

3. Não são admissíveis alterações ao texto 
da proposta. 
No entanto, a pedido do relator, o
presidente da comissão competente para os 
assuntos jurídicos pode submeter à 
aprovação desta comissão alterações 
relativas a adaptações técnicas, desde que 
estas adaptações sejam necessárias para 
assegurar a conformidade da proposta com 
as regras da codificação e não impliquem 
qualquer alteração de fundo da proposta. 

4. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos considerar que a 
proposta não implica qualquer alteração de 
fundo, submetê-la-á à aprovação do 
Parlamento.
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Se a comissão entender que a proposta 
implica uma alteração de fundo da 
legislação comunitária, proporá ao 
Parlamento a rejeição da proposta.

Em ambos os casos, o Parlamento 
pronuncia-se mediante uma única votação, 
sem alterações nem debate.

_______________________
1 Acordo Interinstitucional de 20 de Dezembro de 
1994 relativo ao método de trabalho acelerado tendo 
em vista a codificação oficial dos textos legislativos, 
nº 4, JO C 102 de 4.4.1996, p. 2.

Alteração 2
Artigo 80 bis (novo)

Artigo 80º bis

Reformulação

1. Sempre que seja submetida à apreciação 
do Parlamento uma proposta da Comissão 
no sentido da reformulação de legislação 
comunitária, a proposta será enviada à 
comissão competente para os assuntos 
jurídicos e à comissão competente quanto à 
matéria de fundo. 

2. A comissão competente para os assuntos 
jurídicos examinará a proposta segundo as 
modalidades acordadas a nível 
interinstitucional1 para verificar se ela não 
implica qualquer alteração de fundo, além 
das que nela já se encontram identificadas 
como tal. 

No quadro deste exame, não são 
admissíveis alterações ao texto da proposta. 
No entanto, o disposto no nº 3, segundo 
parágrafo, do artigo 80º é aplicável às 
disposições que se mantiveram inalteradas 
na proposta de reformulação.

3. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos chegar à conclusão de 
que a proposta não implica qualquer 



PE423.766 312/393

PT

alteração de fundo além das que nela 
foram como tal identificadas, informa deste 
facto a comissão competente quanto à 
matéria de fundo.

Neste caso, para além das condições 
estipuladas nos artigos 150º e 151º, a 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo só poderá admitir as alterações que 
incidam sobre as partes da proposta que 
contenham alterações.

No entanto, o presidente desta comissão 
pode, excepcionalmente e caso a caso, 
admitir alterações às partes que se 
mantiveram inalteradas se considerar que 
razões imperiosas de coerência interna do 
texto ou de correlação com outras 
alterações admissíveis o exigem. Estas 
razões devem figurar numa justificação 
escrita das alterações.

4. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos chegar à conclusão de 
que a proposta implica alterações de fundo 
além das que nela foram como tal 
identificadas, propõe ao Parlamento a 
rejeição da proposta e informa do facto a 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo.

Neste caso, o Presidente convida a 
Comissão a retirar a sua proposta. Se a 
Comissão retirar a sua proposta, o 
Presidente verifica que o procedimento 
perdeu a sua razão de ser e informa o 
Conselho de tal facto. Se a Comissão não 
retirar a sua proposta, o Parlamento 
envia-a à comissão competente quanto à 
matéria de fundo para que a examine 
segundo o procedimento normal.
1 Acordo Interinstitucional de 28 de Novembro de 
2001 para um recurso mais estruturado à técnica de 
reformulação dos actos jurídicos (JO C 77, 
28.3.2002, p. 1.)
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Decisão do Parlamento Europeu, de 30 de Novembro de 2006, sobre a nova versão do artigo 
139º do Regimento do Parlamento Europeu, que estabelece uma disposição transitória 
aplicável ao regime linguístico (2006/2244(REG)) - Relatório Ingo Friedrich 

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta a carta do seu Presidente, datada de 20 Julho 2006,

– Tendo em conta os artigos 201º e 202º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0391/2006),

A. Considerando que, em 1 de Abril de 2004, o Parlamento incorporou uma disposição no seu 
Regimento que lhe permite, no quadro da aplicação do respectivo regime linguístico às nove 
línguas que foram acrescentadas em Maio de 2004, ter em conta, "a título excepcional" e até 
ao fim do ano de 2006, "a disponibilidade efectiva e em número suficiente dos intérpretes e 
tradutores correspondentes",

B. Considerando que os progressos obtidos no que se prende com as línguas em consideração 
não possibilitam, porém, que expire a vigência da disposição transitória em apreço sem que 
seja substituída, havendo que recorrer à possibilidade prevista de a prorrogar,

C. Considerando que ocorrerão as mesmas dificuldades durante um determinado período no que 
respeita às línguas búlgara e romena, que se virão acrescentar em 1 de Janeiro de 2007, e que 
o aditamento do irlandês, enquanto língua oficial, que se verificará na mesma data, também 
suscitará problemas específicos na prática,

D. Considerando que há que conferir uma nova redacção à disposição transitória em vigor e 
prorrogar a respectiva vigência até ao termo da presente legislatura, de modo a ter em conta as 
circunstâncias a que se alude,

E. Considerando que o objectivo pretendido continua a ser o de alcançar o multilinguismo 
integral, tal como este é definido no artigo 138º do Regimento,      

1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;

2. Recorda que esta alteração entrará em vigor em 1 de Janeiro de 2007;
3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho 

e à Comissão.

Texto em vigor Alteração

Alteração 1
Artigo 139º

1. Para efeitos de aplicação do artigo 
138º, ter-se-á em conta, a título 

1. Durante um período transitório, que se 
prolongará até ao fim da sexta legislatura, 
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excepcional, no caso das línguas oficiais 
dos Estados-Membros que aderiram à 
União Europeia em 1 de Maio de 2004, a 
contar desta data e até 31 de Dezembro de 
2006, a disponibilidade efectiva e em 
número suficiente dos intérpretes e 
tradutores correspondentes.

serão autorizadas derrogações ao disposto 
no artigo 138° quando, e na medida em 
que, não existam intérpretes e tradutores 
em número suficiente para uma língua 
oficial, não obstante terem sido 
efectuadas as diligências necessárias.

2. O Secretário-Geral apresentará 
trimestralmente à Mesa um relatório 
circunstanciado sobre os progressos 
realizados para aplicar plenamente o 
disposto no artigo 138º, de que enviará 
cópia a todos os deputados.

2. A Mesa verificará, mediante proposta 
do Secretário-Geral, se se encontram 
reunidas as condições referidas no nº 1 
relativamente a cada uma das línguas 
oficiais visadas e reexaminará 
semestralmente a sua decisão com base 
num relatório do Secretário-Geral sobre 
os progressos realizados. Cabe à Mesa 
decidir sobre as normas de execução 
necessárias.

2 A. São aplicáveis os regimes 
temporários de excepção adoptados pelo 
Conselho, com base nos tratados, no que 
respeita à redacção de actos jurídicos, 
com exclusão dos regulamentos que sejam 
aprovados conjuntamente pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho. 

3. Mediante recomendação fundamentada 
da Mesa, o Presidente poderá decidir em 
qualquer momento revogar 
antecipadamente o presente artigo ou, no 
final do prazo indicado no nº 1, prorrogar a 
sua vigência.

3. Mediante recomendação fundamentada 
da Mesa, o Presidente poderá decidir em 
qualquer momento revogar 
antecipadamente o presente artigo ou, no 
final do prazo indicado no nº 1, prorrogar a 
sua vigência.



DV\779820PT.doc 315/393 PE423.766

PT



Decisão do Parlamento Europeu, de 14 de Dezembro de 2006, sobre a alteração do artigo 81º 
do Regimento do Parlamento Europeu -  Disposições de execução (2006/2211(REG)) -
Relatório Richard Corbett

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Julho de 2006 sobre o projecto de decisão do Conselho 
que altera a Decisão 1999/468/CE que fixa as regras de exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão e, nomeadamente, o seu nº 21,

– Tendo em conta a Decisão 2006/512/CE do Conselho de 17 de Julho de 2006 que altera a 
Decisão 1999/468/CE que fixa as regras de exercício das competências de execução atribuídas à 
Comissão2,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente de 20 de Julho de 20063,

– Tendo em conta os artigos 201º e 202º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0415/2006);
A. Considerando que as negociações entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão 

conduziram à conclusão de um acordo interinstitucional sob a forma de declaração comum em 
que as partes se congratulam com o projecto de novo procedimento a introduzir na Decisão de 
1999 relativa à comitologia,

B. Considerando que o novo procedimento, designado 'procedimento de regulamentação com 
controlo', confere ao Parlamento Europeu e ao Conselho o direito de controlarem as medidas 
'quase legislativas' de aplicação de um acto adoptado em co-decisão em termos de igualdade e de 
rejeitarem essas medidas,

C.Considerando que a Decisão do Conselho que altera a Decisão de 1999 relativa à comitologia é 
acompanhada da presente declaração comum, de uma declaração da Comissão exarada em acta 
do Conselho e de declarações da Comissão relativas à implementação e aplicação do novo 
procedimento,

D. Considerando que se revela apropriado alterar o artigo 81º do Regimento, com vista a habilitar o 
Parlamento a exercer, nas melhores condições possíveis, os seus direitos ao abrigo do novo 
procedimento de regulamentação com controlo;

1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;
2. Decide que esta alteração entra em vigor em 1 de Janeiro de 2007;

3. Encarrega o seu Presidente de assegurar, através de acordos com as demais instituições a nível 
administrativo, que os projectos de medidas não sejam transmitidos ao Parlamento 
imediatamente antes da interrupção da Sessão;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho e à

                                               
1 P6_TA-PROV(2006)0310
2 JO L 200 de 22.7.2006, pág. 11
3 310848, de 20.7.2006
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Comissão.

Texto em vigor Alterações

Alteração 1

Artigo 81

Disposições de execução Medidas de execução

1. Sempre que a Comissão transmitir ao 
Parlamento um projecto de medida de 
execução, o Presidente enviará o
documento em causa à comissão 
competente quanto ao acto do qual 
decorram as disposições de execução.

1. Sempre que a Comissão transmitir ao 
Parlamento um projecto de medidas de 
execução, o Presidente enviará o projecto 
de medidas à comissão competente quanto 
ao acto do qual decorram as medidas de 
execução. Quando o processo de 
cooperação reforçada entre comissões 
tenha sido aplicado ao acto de base, a 
comissão competente convidará a outra 
comissão a comunicar o seu parecer 
oralmente ou por carta.

2. Mediante proposta da comissão 
competente, o Parlamento poderá, no 
prazo de um mês - ou de três meses para 
as medidas relacionadas com os serviços 
financeiros - a contar da data de recepção 
do projecto de uma medida de execução, 
aprovar uma resolução opondo-se ao
projecto de medida em causa, 
nomeadamente se este ultrapassar as 
competências de execução previstas no 
instrumento de base. No caso de não se 
realizar qualquer período de sessões antes 
do termo do prazo, ou em caso de 
urgência, entender-se-á que o direito de 
resposta foi delegado na comissão 
competente. A resposta assumirá a forma 
de uma carta do presidente da comissão 
ao Comissário responsável e será 
notificada a todos os membros do 
Parlamento. 

2. O presidente da comissão competente 
fixará um prazo para os membros 
proporem que a comissão se oponha ao 
projecto de medidas. Quando a comissão 
o considere apropriado, pode decidir 
nomear um relator de entre os seus 
membros ou membros suplentes 
permanentes. Se a comissão se opuser ao 
projecto de medidas, apresentará uma 
proposta de resolução contra a adopção 
do projecto de medidas, de que poderão 
igualmente constar as alterações que 
cumpre introduzir no projecto de medidas.

Se o Parlamento se opuser à medida, o 
Presidente solicitará à Comissão que a 
retire ou altere, ou que apresente uma 
proposta nos termos do processo legislativo 
aplicável.

Se, dentro do prazo aplicável à data de 
recepção do projecto de medidas, o 
Parlamento aprovar uma tal resolução, o 
Presidente solicitará à Comissão que retire 
ou altere o projecto de medidas, ou que 
apresente uma proposta nos termos do 
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processo legislativo aplicável.

3. No caso de não se realizar qualquer 
período de sessões antes do termo do 
prazo, entender-se-á que o direito de 
resposta foi delegado na comissão 
competente. Esta resposta assumirá a 
forma de uma carta do presidente da 
comissão competente ao Comissário 
responsável e será notificada a todos os 
membros do Parlamento.

4. Se as medidas de execução previstas 
pela Comissão se inserirem no âmbito do 
"procedimento de regulamentação com 
controlo", o nº 3 não se aplicará e os nºs 1 
e 2 serão completados como segue:

(a) o período de controlo tem início no 
momento da apresentação ao Parlamento 
do projecto de medidas em todas as 
línguas oficiais;

(b) o Parlamento poderá opor-se a que o 
projecto de medidas seja adoptado, 
justificando tal oposição mediante 
indicação de que o projecto de medidas 
excede as competências de execução 
previstas no acto de base, não é 
compatível com a finalidade ou o teor 
deste último ou não observa os princípios 
da subsidiariedade ou da 
proporcionalidade;

(c) o Parlamento Europeu, deliberando 
por maioria dos membros que o compõem, 
poderá opor-se a que o projecto de 
medidas seja adoptado. 

d) se o projecto de medidas se basear nos 
nºs 5 ou 6 do artigo 5º-A da Decisão 
1999/468/CE, que prevê que os prazos à 
disposição do Parlamento para efeitos de 
oposição podem ser abreviados, o 
presidente da comissão competente pode 
apresentar uma proposta de resolução 
contra a aprovação do projecto de 
medidas, caso a comissão não tenha 
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podido reunir-se dentro do prazo à sua 
disposição.
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Decisão do Parlamento Europeu, de 14 de Dezembro de 2006, sobre a alteração do artigo 15º e 
do nº 1 do artigo 182º do Regimento do Parlamento - Eleição dos Questores e mesas das 
comissões (2006/2287(REG)) - Relatório Jo Leinen 

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de alteração do seu Regimento (B6-0628/2006),
– Tendo em conta os artigos 201º e 202º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0464/2006),
1. Decide alterar o seu Regimento como segue;

2. Decide que as alterações entrarão em vigor em 1 de Janeiro de 2007;
3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão, para 

informação.

Texto em vigor Alterações

Alteração 1

Artigo 15, parágrafo 2 bis (novo)

Para o período compreendido entre 
Janeiro de 2007 e Julho de 2009, o 
Parlamento elegerá seis Questores.

Alteração 2

Artigo 182, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

Para o período compreendido entre 
Janeiro de 2007 e Julho de 2009, as 
mesas das comissões incluirão quatro 
vice-presidentes.
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Decisão do Parlamento Europeu, de 10 de Julho de 2007, sobre a alteração do artigo 201º do 
Regimento do Parlamento Europeu relativo à aplicação ou interpretação do Regimento
(2006/2192(REG)) - Relatório Richard Corbett

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de alteração do seu Regimento (B6-0166/2006),
– Tendo em conta os artigos 201º e 202º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0230/2007),

1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;
2. Recorda que esta alteração entra em vigor no primeiro dia do próximo período de sessões;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho e à 
Comissão.

Texto em vigor Alterações

Alteração 1
Artigo 201, nº 1

1. Em caso de dúvida quanto à aplicação 
ou interpretação do presente Regimento, e 
sem prejuízo de decisões anteriores sobre 
a matéria, o Presidente poderá decidir
enviar a questão à comissão competente, 
para apreciação.

1. Em caso de dúvida quanto à aplicação 
ou interpretação do presente Regimento, o 
Presidente poderá decidir enviar a questão 
à comissão competente, para apreciação.

Em caso de apresentação de um ponto de 
ordem, nos termos do artigo 166º, o 
Presidente poderá igualmente enviar a 
questão à comissão competente.

Os presidentes das comissões poderão 
actuar do mesmo modo no caso de tais 
dúvidas surgirem durante os trabalhos em 
comissão e se relacionarem com esses 
trabalhos.
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Decisão do Parlamento Europeu, de 13 de Novembro de 2007, sobre a alteração do Regimento 
do Parlamento Europeu, à luz do Estatuto dos Deputados (2006/2195(REG)) - Relatório Ingo 
Friedrich

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta a carta do seu Presidente, datada de 29 Junho 2006, e o conhecimento que da 
mesma foi dado à Assembleia na sessão plenária de 7 de Setembro de 2006,

 Tendo em conta os artigos 201.º e 202.º do seu Regimento,

 Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o parecer da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0368/2007),

1. Decide incorporar no seu Regimento as alterações que se seguem;
2. Decide que estas alterações entrarão em vigor no primeiro dia da legislatura do Parlamento 

Europeu que tem início em 2009;
3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho 

e à Comissão.

Texto em vigor Alterações

Alteração 1

Artigo 8

Ajudas de custo e subsídios Aplicação do Estatuto dos Deputados

Cabe à Mesa regulamentar o pagamento 
de ajudas de custo e subsídios aos 
deputados.

Salvo disposição em contrário, cabe à 
Mesa aprovar as normas de aplicação do 
Estatuto dos Deputados ao Parlamento 
Europeu. 

Alteração 2
Artigo 39, nº 1

1. O Parlamento poderá solicitar à Comissão 
que submeta à sua apreciação qualquer 
proposta que entenda adequada para 
adopção de novos actos ou alteração dos 
existentes, nos termos do disposto no 
segundo parágrafo do artigo 192º do 
Tratado CE, através da aprovação de uma 
resolução com base em relatório de iniciativa 
da comissão competente. Para a aprovação 
da referida resolução são necessários os 

1. O Parlamento poderá solicitar à Comissão 
que submeta à sua apreciação qualquer 
proposta que entenda adequada para a 
aprovação de novos actos ou a alteração dos 
existentes, nos termos do artigo 192.º do 
Tratado CE, através da aprovação de uma 
resolução com base num relatório de 
iniciativa da comissão competente, 
elaborado nos termos do artigo 45°. Para a 
aprovação da referida resolução são 
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votos favoráveis da maioria dos membros 
que compõem o Parlamento. O Parlamento 
poderá simultaneamente fixar um prazo para 
a apresentação da referida proposta. 

necessários os votos favoráveis da maioria 
dos membros que compõem o Parlamento. O 
Parlamento poderá simultaneamente fixar 
um prazo para a apresentação da referida 
proposta. 

Alteração 3

Artigo 39, nº 1-A (novo)

1-A. Assiste a todos os deputados a 
possibilidade de apresentarem propostas 
de actos comunitários, ao abrigo do 
direito de iniciativa que o artigo 192.º do 
Tratado CE comete ao Parlamento.

Alteração 4
Artigo 39, nº 1-B (novo)

1-B. As propostas serão entregues ao 
Presidente, que as enviará à comissão 
competente, para apreciação, após terem 
sido traduzidas nas línguas oficiais que o 
presidente da comissão competente 
considere necessárias para efectuar um 
exame sumário. A comissão determinará 
o procedimento a aplicar ulteriormente, 
no prazo de três meses a contar da 
recepção da proposta e após ter ouvido o 
seu autor. 

Caso a comissão decida submeter a 
proposta à apreciação do Parlamento nos 
termos do processo previsto no artigo 45.º, 
o nome do autor da proposta figurará no 
título do relatório.

Alteração 5

Artigo 39, nº 2

2. Antes de dar início ao processo previsto 
no artigo 45º, a comissão competente 
quanto à matéria de fundo certificar-se-á 
de que nenhuma proposta semelhante se 
encontra em fase de elaboração por uma 
das seguintes razões: 

Suprimido

a) do programa legislativo anual não 
constar qualquer proposta similar; 
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b) a fase de preparação da proposta não ter 
ainda sido iniciada, ou estar indevidamente 
atrasada; 

c) a Comissão não ter atendido pedidos 
anteriormente apresentados, quer pela 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo, quer pelo Parlamento, em 
resoluções aprovadas por maioria dos votos 
expressos. 

Alteração 6

Artigo 45, nº 1

1. Caso qualquer comissão pretenda 
elaborar um relatório e submeter ao 
Parlamento uma proposta de resolução sobre 
matéria que se enquadre no âmbito da sua 
competência, mas em relação à qual não 
tenha sido consultada nem lhe tenha sido 
pedido parecer nos termos do nº 1 do artigo 
179º, deverá requerer autorização prévia à 
Conferência dos Presidentes. As eventuais 
recusas da Conferência dos Presidentes 
deverão ser sempre justificadas.

1. Caso qualquer comissão pretenda 
elaborar um relatório e submeter ao 
Parlamento uma proposta de resolução sobre 
matéria que se enquadre no âmbito da sua 
competência, mas em relação à qual não 
tenha sido consultada nem lhe tenha sido 
pedido parecer nos termos do n.º 1 do artigo 
179.º, deverá requerer autorização prévia à 
Conferência dos Presidentes. As eventuais 
recusas da Conferência dos Presidentes 
deverão ser sempre justificadas. Se o 
relatório tiver por objecto uma proposta 
apresentada por um deputado ao abrigo do 
n.º 1-A do artigo 39.º, a autorização só 
poderá ser negada se não se encontrarem 
preenchidas as condições previstas no 
artigo 5.º do Estatuto dos Deputados e no 
artigo 192.º do Tratado CE. 

Alteração 7
Artigo 150, nº 6, parágrafo 1

6. Salvo decisão do Parlamento em 
contrário, as alterações só poderão ser 
postas à votação depois de impressas e 
distribuídas em todas as línguas oficiais. 
Uma tal decisão não poderá ser tomada se 
quarenta deputados, pelo menos, a ela se 
opuserem.

6. Salvo decisão do Parlamento em 
contrário, as alterações só poderão ser 
postas à votação depois de impressas e 
distribuídas em todas as línguas oficiais. 
Uma tal decisão não poderá ser tomada se 
quarenta deputados, pelo menos, a ela se 
opuserem. O Parlamento evitará aprovar 
decisões que sejam susceptíveis de 
prejudicar de forma injustificável 
deputados que utilizem uma determinada 
língua. 

Alteração 8
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Anexo I, artigo 2, nº 1, alínea a-A) (nova)

a-A) quaisquer subsídios que aufiram a 
título do exercício de um mandato noutro 
parlamento; 

Alteração 9
Anexo I, artigo 4

Enquanto se aguarda um estatuto dos 
deputados ao Parlamento Europeu que 
substitua as diversas normas nacionais 
vigentes neste domínio, os deputados 
ficarão sujeitos, em matéria de declaração 
patrimonial, às obrigações prescritas pela 
legislação do Estado-Membro por que 
tiverem sido eleitos.

Os deputados ficarão sujeitos, em matéria 
de declaração patrimonial, às obrigações 
prescritas pela legislação do Estado-
Membro por que tiverem sido eleitos.

Alteração 10

Anexo VII, secção C-A (nova)

C-A. Conflitos de interesses de natureza 
pessoal

Mediante aprovação da Mesa, expressa em 
decisão devidamente fundamentada, pode 
ser vedado a um deputado o acesso a um 
documento do Parlamento, se assistir à 
Mesa a convicção, após ter ouvido o 
deputado em causa, de que tal acesso seria 
susceptível de lesar de forma inaceitável os 
interesses institucionais do Parlamento ou 
o interesse público, e de que o pedido do 
interessado é motivado por razões privadas 
e pessoais. No prazo de um mês a partir da 
notificação da decisão da Mesa, o deputado 
em causa pode contestar a decisão tomada, 
fazendo-o por escrito e com a devida 
fundamentação. Cabe ao Parlamento 
deliberar sem debate sobre a contestação 
apresentada, no período de sessões 
consecutivo à entrega da mesma.  
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Decisão do Parlamento Europeu, de 9 de Julho de 2008, sobre a alteração do artigo 29.º do 
Regimento do Parlamento Europeu – Constituição dos grupos políticos (2006/2201(REG)) -
Relatório Richard Corbett

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta a proposta de alteração do seu Regimento (B6-0420/2006),

– Tendo em conta os artigos 201.º e 202.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0206/2008),

1. Decide incorporar no seu Regimento as alterações que se seguem;
2. Recorda que estas alterações entram em vigor no primeiro dia do primeiro período de sessões 

a seguir às eleições europeias do ano de 2009;
3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho 

e à Comissão.

Alteração 3
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 29 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. Cada grupo político integrará deputados 
eleitos em pelo menos um quinto dos 
Estados-Membros. O número mínimo de 
deputados requerido para a constituição de 
um grupo político é de vinte. 

2. Cada grupo político integrará deputados 
eleitos em pelo menos um quarto dos 
Estados-Membros. O número mínimo de 
deputados requerido para a constituição de 
um grupo político é de vinte e cinco. 

Alteração 1
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 29 – n.º 2-A (novo)

Texto em vigor Alteração

2-A. Quando um grupo deixar de ter o 
número de deputados requerido, o 
Presidente, com o acordo da Conferência 
dos Presidentes, pode permitir-lhe 
continuar a existir até à próxima sessão 
constitutiva do Parlamento, desde que se 
encontrem reunidas as seguintes 
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condições:

- os deputados continuarem a representar 
pelo menos um quinto dos 
Estados-Membros;

- o grupo ter existido por um período 
superior a um ano.

O Presidente não aplicará a presente 
derrogação quando houver elementos 
suficientes para suspeitar de que a mesma 
está a ser utilizada abusivamente.



DV\779820PT.doc 327/393 PE423.766

PT



Proposta de decisão do Parlamento Europeu sobre a revisão das disposições do Regimento 
sobre o procedimento das petições (2006/2209(REG))1 – Relatório Gérard Onesta

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente, datada de 20 de Julho de 2006,
– Tendo em conta os artigos 201.º e 202.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o parecer da Comissão 
das Petições (A6-0027/2009),

1. Decide incorporar no seu Regimento as alterações que se seguem;

2. Recorda que estas alterações entram em vigor no primeiro dia do próximo período de sessões, 
salvo a alteração relativa ao artigo 193.º-A (novo), a qual entrará em vigor no primeiro dia após 
a entrada em vigor da disposição pertinente do Tratado;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 2-A (novo)

Texto em vigor Alteração

2-A. Quando uma petição for assinada 
por várias pessoas singulares ou 
colectivas, os signatários designarão um 
representante e os respectivos suplentes, 
que serão considerados como os 
peticionários para efeitos de aplicação das 
disposições seguintes.

Caso não se verifique tal designação, será 
considerado como peticionário o primeiro 
signatário ou outra pessoa adequada.

                                               

1 Este relatório não foi examinado nem votado em plenário, pelo que o texto infra retoma o resultado da 
votação na Comissão AFCO
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Alteração 2
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 2-B (novo)

Texto em vigor Alteração

2-B. Os peticionários poderão, a todo o 
momento, retirar o seu apoio à petição.

Se todos os peticionários retirarem o seu 
apoio à petição, esta será considerada 
nula e sem efeito.

Justificação
Actualmente, o Regimento não prevê a possibilidade de o peticionário retirar o seu apoio à petição. 
Tendo em conta o número crescente de petições com um elevado número de apoiantes, que dizem 
frequentemente respeito a assuntos de relevância política e que só afectam directamente um 
número limitado de pessoas, afigura-se necessário conceder essa possibilidade ao peticionário.

Alteração 3
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. As petições devem ser redigidas numa 
das línguas oficiais da União Europeia. 

3. As petições devem ser redigidas numa 
língua oficial da União Europeia. 

As petições redigidas noutras línguas 
apenas serão objecto de tratamento se o 
peticionário as tiver feito acompanhar de 
uma tradução ou síntese numa das línguas 
oficiais da União Europeia, a qual 
constituirá a base de trabalho do 
Parlamento. Na sua correspondência com 
o peticionário, o Parlamento utilizará a 
língua oficial da tradução ou síntese.

As petições redigidas noutras línguas 
apenas serão objecto de tratamento se o 
peticionário as tiver feito acompanhar de 
uma tradução numa das línguas oficiais. Na 
sua correspondência com o peticionário, o 
Parlamento utilizará a língua oficial da 
tradução ou síntese.

A Mesa poderá decidir que as petições e a 
correspondência com os peticionários 
possam ser redigidas noutras línguas 
utilizadas num Estado-Membro.



DV\779820PT.doc 329/393 PE423.766

PT

Justificação
A Mesa já decidiu que o Parlamento responderá em basco, catalão e galego à correspondência dos 
cidadãos redigida nessas línguas.

Alteração 4
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

5. As petições inscritas na lista geral serão 
enviadas pelo Presidente à comissão 
competente quanto à matéria de fundo, que 
verificará, em primeiro lugar, se as 
petições se enquadram no âmbito das 
actividades da União Europeia. 

5. As petições inscritas na lista geral serão 
enviadas pelo Presidente à comissão 
competente quanto à matéria de fundo, que 
determinará, em primeiro lugar, a 
admissibilidade ou não da petição, nos 
termos do disposto no artigo 194.º do 
Tratado CE.

Caso a comissão competente não chegue 
a um consenso sobre a admissibilidade da 
petição, esta será declarada admissível a 
pedido de pelo menos um quarto dos 
membros da comissão.

Justificação
O direito de petição é um direito essencial dos cidadãos, baseado no direito primário, e não deve 
ser restringido por uma decisão motivada por razões políticas. É por essa razão que a decisão 
relativa à admissibilidade de uma petição, pela sua delicadeza, deveria ser uma decisão jurídica, 
apesar de integrar certos aspectos políticos. 
Seria preferível que esta decisão fosse tomada apenas por consenso dos membros da comissão. 
Contudo, dada a dificuldade em se obter um consenso sobre certas questões políticas, seria
adequado atribuir a uma minoria qualificada o direito de apresentar uma declaração de 
inadmissibilidade, a título excepcional, quando fosse necessário sair de um impasse.

Alteração 5
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 6

Texto em vigor Alteração

6. As petições consideradas pela comissão 
como não admissíveis serão arquivadas, 

6. As petições consideradas pela comissão 
como não admissíveis serão arquivadas, 
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sendo o autor da petição notificado da 
decisão e dos motivos que a justifiquem.

sendo o autor da petição notificado da 
decisão e dos motivos que a justifiquem. 
Na medida do possível, serão 
recomendados meios alternativos para 
uma reparação.

Alteração 6
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 7

Texto em vigor Alteração

7. No caso previsto no número anterior, a 
comissão poderá sugerir ao peticionário 
que se dirija à autoridade competente do
Estado-Membro em causa ou da União 
Europeia.

Suprimido

Alteração 7
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 8

Texto em vigor Alteração

8. Caso o peticionário não requeira que a 
sua petição seja examinada a título 
confidencial, será a mesma inscrita numa 
lista geral pública.

8. Após terem sido registadas, as petições 
tornam-se, em regra geral, documentos 
públicos e o nome do peticionário, bem 
como o conteúdo da petição, podem ser 
publicados pelo Parlamento por razões de 
transparência.

Alteração 8
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 8-A (novo)

Texto em vigor Alteração

8-A. Sem prejuízo das disposições 
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previstas no n.º 8 supra, o peticionário 
pode solicitar a não divulgação do seu 
nome para proteger o direito à vida 
privada, devendo nesse caso o Parlamento 
respeitar tal pedido.

Quando, na sequência da queixa do 
peticionário, não for possível, por razões 
de anonimato, realizar investigações, o 
peticionário será consultado sobre o 
seguimento a dar.

Alteração 9
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 8-B (novo)

Texto em vigor Alteração

8-B. O peticionário pode solicitar que a 
sua petição seja tratada 
confidencialmente, devendo nesse caso o 
Parlamento adoptar as precauções 
necessárias para garantir que o conteúdo 
não seja tornado público. O peticionário 
será informado das condições exactas de 
aplicação da presente disposição.

Alteração 10
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 192 – n.º -1 (novo)

Texto em vigor Alteração

-1. As petições admissíveis serão 
apreciadas pela comissão competente no 
curso da sua actividade normal, quer 
através de debate em reunião ordinária, 
quer mediante procedimento escrito. Os 
peticionários poderão ser convidados a 
participar em reuniões da comissão, se a 
respectiva petição for sujeita a debate, ou 
solicitar autorização para estarem 
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presentes. O direito ao uso da palavra 
será concedido aos peticionários à 
discrição do presidente.

Alteração 11
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 192 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. A comissão competente poderá decidir 
elaborar relatórios ou pronunciar-se por 
qualquer outra forma sobre as petições 
que tiver declarado admissíveis.

1. A comissão poderá decidir, 
relativamente a uma petição admissível,
elaborar um relatório de iniciativa em 
conformidade com o disposto no n.º 1 do 
artigo 45.º, ou apresentar uma breve 
proposta de resolução ao Parlamento, se a 
Conferência dos Presidentes não 
formular qualquer objecção. Essas 
propostas de resolução serão incluídas no 
projecto de ordem do dia do período de 
sessões, o mais tardar oito semanas após a 
sua aprovação em comissão. Serão 
submetidas a uma votação única e sem 
debate, salvo se a Conferência dos 
Presidentes decidir, a título excepcional, 
aplicar o artigo 131.º-A.

A comissão poderá também, especialmente 
no caso de petições que visem a alteração 
de disposições legais em vigor, solicitar o 
parecer de outra comissão, em 
conformidade com o disposto no artigo 
46º.

Em conformidade com o disposto no artigo 
46º e no anexo VI, a comissão poderá 
também solicitar o parecer de outras 
comissões com especial competência para 
a matéria em apreço.

Alteração 12
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 192 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. Será criado um registo electrónico, no 
qual os cidadãos poderão manifestar o seu 

2. Será criado um registo electrónico, no 
qual os cidadãos poderão manifestar ou 
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apoio ao peticionário, apondo a sua 
assinatura electrónica em petições 
declaradas admissíveis e inscritas no 
registo. 

retirar o seu apoio ao peticionário, apondo 
a sua assinatura electrónica em petições 
declaradas admissíveis e inscritas no 
registo.

Alteração 13
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 192 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. No âmbito da apreciação das petições 
ou da verificação dos factos, a comissão 
poderá ouvir os peticionários, realizar 
audições gerais ou enviar membros para 
verificação dos factos in loco. 

3. No âmbito da investigação das petições, 
da verificação dos factos ou da procura de 
soluções, a comissão poderá organizar 
visitas de investigação e de estudo ao 
Estado-Membro ou região visados pela 
petição.

Os relatórios de tais visitas serão 
aprovados pela comissão e transmitidos, 
para conhecimento, ao Presidente do 
Parlamento.

Alteração 14
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 192 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

4. A fim de preparar o seu parecer, a 
comissão poderá solicitar à Comissão que 
lhe apresente documentos, preste 
informações ou permita o acesso aos seus 
serviços.

4. A comissão poderá solicitar à Comissão 
que a assista, nomeadamente fornecendo-
lhe esclarecimentos sobre a aplicação ou 
o cumprimento do direito comunitário, 
bem como através da comunicação de 
toda a informação e documentação 
relativa ao objecto da petição. Os 
representantes da Comissão serão 
convidados a participar nas reuniões da 
comissão.
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Alteração 15
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 192 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

5. Se for caso disso, a comissão submeterá 
à votação do Parlamento as propostas de 
resolução referentes às petições que tiver 
examinado.

5. A comissão poderá requerer ao 
Presidente que transmita o seu parecer ou 
recomendação à Comissão, ao Conselho 
ou à autoridade do Estado-Membro em 
causa, para obter uma acção ou uma 
resposta.

A comissão poderá igualmente requerer 
que o parecer por si emitido seja 
transmitido pelo Presidente do 
Parlamento à Comissão ou ao Conselho.

Alteração 16
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 192 – n.º 7

Texto em vigor Alteração

7. O Presidente do Parlamento 
comunicará aos peticionários as decisões
tomadas e os motivos que as tiverem 
justificado. 

7. Os peticionários serão informados das
decisões adoptadas pela comissão e das 
razões que as justificam.

Depois de concluído o exame de uma 
petição admissível, esta será declarada 
encerrada e o peticionário será 
informado.

Alteração 17
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 193-A (novo)
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Texto em vigor Alteração

Artigo 193.º-A

Iniciativa dos cidadãos

Caso o Parlamento seja informado de que 
a Comissão foi convidada a apresentar 
uma proposta de acto jurídico em 
conformidade com o disposto no n.º 4 do 
artigo 11.º do Tratado UE, a Comissão 
das Petições verifica se essa matéria é 
susceptível de influenciar os seus 
trabalhos e, se for caso disso, informará 
os peticionários que apresentaram 
petições sobre questões conexas.

Justificação
A presente alteração não poderá ter eficácia jurídica antes da entrada em vigor do Tratado 
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Decisão do Parlamento Europeu, de 22 de Maio de 2007, sobre a alteração do artigo 47º do 
Regimento do Parlamento Europeu: cooperação entre comissões (2007/2016(REG)) - Relatório
Richard Corbett 

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta a proposta de alteração do seu Regimento (B6-0461/2006),

 Tendo em conta os artigos 201º e 202º do seu Regimento,

 Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0139/2007),
1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;
2. Recorda que esta alteração entra em vigor no primeiro dia do próximo período de sessões;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho 
e à Comissão.

Texto em vigor Alterações

Alteração 3

Artigo 47

Cooperação reforçada entre comissões Processo de comissões associadas

Se, na opinião da Conferência dos 
Presidentes, uma questão se enquadrar 
quase em igual medida na esfera de 
competências de duas comissões, ou se
diferentes partes de uma questão forem da 
competência de duas comissões distintas, 
aplicar-se-á o disposto no artigo 46º, em 
conjugação com as seguintes disposições 
complementares:

Se a questão da competência tiver sido 
submetida à Conferência dos Presidentes
nos termos do nº 2 do artigo 179º ou do 
artigo 45º, e a Conferência dos 
Presidentes entender, com base no Anexo 
VI, que o assunto se enquadra quase em 
igual medida na esfera de competências de 
duas ou mais comissões, ou que diferentes 
partes do assunto são da competência de 
duas ou mais comissões, aplicar-se-á o 
artigo 46º, com as seguintes disposições 
complementares:

- o calendário será aprovado de comum 
acordo pelas duas comissões;

- o calendário será aprovado de comum 
acordo pelas comissões interessadas;

- o relator e o relator de parecer
procurarão chegar a acordo sobre os textos 
a propor às comissões respectivas e sobre a 
posição a adoptar relativamente às 

- o relator e os relatores de parecer 
manter-se-ão mutuamente  informados e 
procurarão chegar a acordo sobre os textos 
a propor às comissões respectivas e sobre a 



DV\779820PT.doc 337/393 PE423.766

PT

alterações; posição a adoptar relativamente às 
alterações;

- os presidentes, o relator e os relatores de 
parecer interessados procurarão 
identificar em conjunto as partes do texto 
que se enquadram no âmbito da sua 
competência exclusiva ou conjunta e 
chegar a acordo quanto às formas 
precisas da respectiva cooperação;

- a comissão competente quanto à matéria 
de fundo aceitará, sem as pôr à votação, as 
alterações da comissão encarregada de 
emitir parecer, desde que as mesmas 
digam respeito a questões que o presidente 
da comissão competente quanto à matéria 
de fundo considere, com base no Anexo VI 
e após consulta do presidente da comissão 
encarregada de emitir parecer, serem da 
competência desta última, e desde que não 
sejam contraditórias com outras partes do 
relatório.

- a comissão competente quanto à matéria 
de fundo aceitará, sem as pôr à votação, as 
alterações de uma comissão associada, 
desde que as mesmas digam respeito a 
assuntos que o presidente da comissão 
competente quanto à matéria de fundo 
considere, com base no Anexo VI e após 
consulta do presidente da comissão 
associada, serem da competência exclusiva
desta última, e desde que não sejam 
contraditórias com outras partes do 
relatório; o presidente da comissão 
competente quanto à matéria de fundo 
terá em conta qualquer acordo alcançado 
nos termos do terceiro travessão;

- no caso de à proposta ser aplicável o 
processo de conciliação, a delegação do 
Parlamento incluirá os relatores de 
parecer de todas as comissões associadas.
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Projecto de relatório sobre a revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu
(2007/2124(REG)) - Relatório Richard Corbett

Este projecto de relatório não tinha ainda sido adoptado em comissão por altura do encerramento da 
presente versão do “balanço da legislatura”, pelo que será retomado numa versão de actualização 
após a votação em plenário.
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Decisão do Parlamento Europeu, de 8 de Julho de 2008, sobre a alteração do Regimento do 
Parlamento Europeu no que respeita à aprovação da Comissão Europeia (2007/2128(REG)) -
Relatório Andrew Duff 

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta a carta do seu Presidente, datada de 14 de Dezembro de 2006,

– Tendo em conta a sua Resolução de 1 de Dezembro de 2005 sobre como o Parlamento 
Europeu aprova a Comissão Europeia1,

– Tendo em conta os artigos 201.º e 202.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0198/2008),

1. Decide incorporar no seu Regimento as alterações que se seguem;
2. Recorda que estas alterações entram em vigor no primeiro dia do próximo período de sessões;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho 
e à Comissão.

                                               

1 JO C 285 E de 22.11.2006, p. 137.
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Alteração1
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 99 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. Cada comissão convidará o candidato
indigitado a fazer uma declaração e a 
responder a perguntas. 

2. Cada comissão convidará o Comissário
indigitado a fazer uma declaração e a 
responder a perguntas. As audições serão 
organizadas de forma a permitir que os 
Comissários indigitados revelem ao 
Parlamento toda a informação pertinente. 
As disposições relativas à organização das 
audições serão estabelecidas num anexo 
ao Regimento1.

____________
1 Ver Anexo XVI-B.

Alteração2
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 99 – n.º 6

Texto em vigor Alteração

6. Caso se verifiquem mudanças na 
atribuição de pelouros no decurso do
mandato da Comissão, os membros da 
Comissão visados serão convidados a 
comparecer perante a comissão 
encarregada do respectivo domínio de 
actividade.

6. No caso de uma mudança substancial
na atribuição das pastas durante o mandato 
da Comissão, de provimento de uma vaga 
ou de nomeação de um novo Comissário 
na sequência da adesão de um novo 
Estado-Membro, os Comissários visados 
serão convidados a comparecer perante a 
comissão encarregada do respectivo 
domínio de actividade, nos termos do 
disposto no n.º 2.

Alteração3
Regimento do Parlamento Europeu
Anexo XVI-B (novo)

Texto em vigor Alteração
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ANEXO XVI-B

Directrizes para a aprovação da Comissão

1. O voto de aprovação da Comissão 
enquanto órgão colegial pelo Parlamento 
rege-se pelos seguintes princípios, 
critérios e normas:

a) Critérios de avaliação

O Parlamento avaliará os Comissários 
indigitados em função da sua 
competência geral, do seu empenho 
europeu e da sua independência pessoal. 
Procederá ainda à avaliação dos 
conhecimentos para as quais são 
propostos acerca das pastas e da sua 
capacidade de comunicação.

O Parlamento terá particularmente em 
conta o equilíbrio entre homens e 
mulheres. Poderá exprimir a sua opinião 
sobre a distribuição das pastas efectuada 
pelo Presidente eleito.

O Parlamento poderá solicitar todas as 
informações pertinentes para a sua 
tomada de decisão acerca da aptidão dos 
Comissários indigitados. Aguardará que 
sejam plenamente reveladas todas as 
informações relativas aos seus interesses 
financeiros.

b) Audições

Cada Comissário indigitado será 
convidado a comparecer perante a 
comissão ou comissões parlamentares 
competentes para uma audição única. As 
audições serão públicas.

As audições serão realizadas, 
conjuntamente, pela Conferência dos 
Presidentes e pela Conferência dos 
Presidentes das Comissões. Caso as pastas 
sejam mistas, serão tomadas disposições 
para associar as comissões competentes. 
Perfilam-se três possibilidades:
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i) a pasta do Comissário indigitado 
inscreve-se na esfera de competência de 
uma única comissão parlamentar; nesse 
caso, o Comissário indigitado é avaliado 
apenas por essa comissão parlamentar;

ii) a pasta do Comissário indigitado 
inscreve-se, de forma mais ou menos 
semelhante, nas esferas de competência 
de várias comissões parlamentares; nesse 
caso, o Comissário indigitado é avaliado 
conjuntamente por essas comissões 
parlamentares;

iii) a pasta do Comissário indigitado 
inscreve-se primordialmente na esfera de 
competência de uma comissão 
parlamentar e marginalmente na esfera 
de competência de outra ou outras 
comissões parlamentares; nesse caso, o 
Comissário indigitado é avaliado pela 
comissão parlamentar competente a título 
principal, que convidará a outra ou as 
outras comissões parlamentares a 
participar na audição.

O Presidente eleito da Comissão será 
consultado acerca de todas as disposições.

As comissões parlamentares submeterão 
perguntas escritas aos Comissários 
indigitados, em tempo útil, antes das 
audições. O número de perguntas escritas 
de fundo será limitado a cinco por 
comissão parlamentar competente.

As audições desenrolar-se-ão em 
circunstâncias e condições que garantam 
a todos os Comissários indigitados 
possibilidades iguais e equitativas para se 
apresentarem e expressarem as suas 
opiniões.

Os Comissários indigitados serão 
convidados a proferir uma declaração 
oral preliminar, que não excederá vinte 
minutos. A condução das audições deve 
ter por escopo desenvolver um diálogo 
político pluralista entre os Comissários 
indigitados e os deputados ao Parlamento. 
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Antes do final da audição, os Comissários 
indigitados terão a possibilidade de 
proferir uma breve declaração final.

c) Avaliação

No prazo de vinte e quatro horas, deverá 
ser disponibilizada ao público uma 
vídeogravação, com índice, das audições.

As comissões deverão reunir 
imediatamente após a audição a fim de 
procederem à avaliação de cada um dos 
Comissários indigitados. As reuniões de 
avaliação decorrerão à porta fechada. As 
comissões serão convidadas a declarar se 
consideram que os Comissários 
indigitados possuem as competências 
necessárias para integrarem o colégio de 
Comissários e para desempenharem as 
funções específicas que lhes foram 
confiadas. Se uma comissão não alcançar 
consenso quanto a cada um destes pontos, 
o seu presidente, como último recurso, 
submeterá ambas as decisões a votação 
por escrutínio secreto. As declarações de 
avaliação das comissões parlamentares 
serão divulgadas publicamente e 
apresentadas numa reunião conjunta da 
Conferência dos Presidentes e da 
Conferência dos Presidentes das 
Comissões, que decorrerá à porta 
fechada. Após uma troca de pontos de 
vista, e a menos que decidam procurar 
obter mais informações, a Conferência 
dos Presidentes e a Conferência dos 
Presidentes das Comissões declararão as 
audições encerradas.

O Presidente eleito da Comissão 
apresentará o colégio dos Comissários 
indigitados e o respectivo programa em 
sessão parlamentar, para a qual será 
convidado todo o Conselho. A 
apresentação será seguida de debate. Para 
encerrar o debate, qualquer grupo político 
ou um mínimo de quarenta deputados 
poderão apresentar uma proposta de 
resolução. Aplicar-se-ão os n.ºs 3, 4 e 5 do 
artigo 103.º. Após a votação da proposta 
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de resolução, o Parlamento decidirá, por 
votação, se aprova ou não a nomeação do 
Presidente eleito e dos Comissários 
indigitados. O Parlamento deliberará por 
maioria dos votos expressos, mediante 
votação nominal. O Parlamento poderá 
decidir diferir a votação para a sessão 
seguinte.

2. Serão aplicadas as seguintes 
disposições em caso de alteração na 
composição do colégio dos Comissários 
ou de mudança substancial na atribuição 
das pastas durante o seu mandato:

a) No caso de provimento de uma vaga em 
virtude de demissão, exoneração ou óbito, 
o Parlamento convidará imediatamente o 
Comissário indigitado a participar numa 
audição em condições iguais às 
estabelecidas no nº 1;

b) No caso de adesão de um novo 
Estado-Membro, o Parlamento convidará 
o Comissário indigitado a participar 
numa audição em condições iguais às 
estabelecidas no n.º 1;

c) No caso de mudança substancial na 
atribuição de pastas, os Comissários em 
causa serão convidados a comparecer 
perante as comissões parlamentares 
competentes antes de assumirem as suas 
novas responsabilidades.

Em derrogação ao procedimento 
estabelecido no terceiro parágrafo da 
alínea c) do n.º 1, quando a votação em 
sessão plenária visar a nomeação de um 
único Comissário, será feita por 
escrutínio secreto. 
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Decisão do Parlamento Europeu, de 13 de Novembro de 2007, sobre a alteração do artigo 23.º 
do Regimento do Parlamento Europeu relativo à composição da Conferência dos Presidentes 
(2007/2066(REG)) - Relatório Georgios Papastamkos 

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de alteração do seu Regimento (B6-0039/2007),
– Tendo em conta o artigo 202.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0355/2007),

1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;
2. Recorda que esta alteração entra em vigor no primeiro dia do próximo período de sessões;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho 
e à Comissão.

Texto em vigor Alteração

Alteração 1

Artigo 23, nº 2

2. Os deputados não-inscritos escolherão 
entre si dois delegados que participarão
nas reuniões da Conferência dos 
Presidentes, embora sem direito a voto.

2. Os deputados não-inscritos escolherão 
entre si um delegado que participará nas 
reuniões da Conferência dos Presidentes, 
sem direito a voto.
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Decisão do Parlamento Europeu, de 24 de Outubro de 2007, sobre a alteração do artigo 173º 
do Regimento e a inserção de um artigo 173°-A sobre os relatos integrais e a gravação 
audiovisual dos debates (2007/2137(REG)) - Relatório Richard Corbett 

O Parlamento Europeu,
1. Tendo em conta a carta do seu Presidente, datada de 12 Abril 2007,

2. Tendo em conta os artigos 201º e 202º do seu Regimento,
3. Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0354/2007),
1. Decide incorporar no seu Regimento as alterações que se seguem;

2. Recorda que estas alterações entram em vigor no primeiro dia do próximo período de sessões;
3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho 

e à Comissão.

Texto em vigor Alterações

Alterações 2 + 7 + 8
Artigo 173

1. Para cada sessão será redigido, nas
línguas oficiais, um relato integral.

1. Para cada sessão será redigido, em todas 
as línguas oficiais, um relato integral.

2. Os oradores devem devolver o texto dos 
seus discursos ao secretariado o mais tardar 
no dia seguinte àquele em que o tiverem 
recebido.

2. Os oradores devem devolver as 
correcções ao texto dos seus discursos ao 
secretariado no prazo de uma semana.

3. O relato integral será publicado em anexo 
ao Jornal Oficial da União Europeia.

3. O relato integral será publicado em anexo 
ao Jornal Oficial da União Europeia.

4. Os deputados podem solicitar que 
extractos do relato integral sejam 
traduzidos a curto prazo.

Alterações 3 + 6 + 9
Artigo 173-A (novo)

Artigo 173º-A
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Gravação audiovisual dos debates

Imediatamente após a sessão, será 
produzida e publicada na Internet uma 
gravação audiovisual dos debates, 
incluindo a banda sonora proveniente de 
todas as cabinas de interpretação.
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Decisão do Parlamento Europeu, de 9 de Outubro de 2008, sobre a incorporação no 
Regimento do Parlamento Europeu de um novo artigo 202.º-A relativo à utilização pelo 
Parlamento dos símbolos da União (2007/2240(REG)) - Relatório Carlos Carnero González

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Resolução de 11 de Julho de 2007 sobre a convocação da Conferência 
Intergovernamental1, nomeadamente o seu n.º 23,
– Tendo em conta a carta do seu Presidente, datada de 12 Setembro de 2007,

– Tendo em conta a importância dos símbolos para aproximar os cidadãos da União Europeia 
e construir uma identidade europeia complementar das identidades nacionais dos 
Estados-Membros,

– Tendo em conta que os símbolos têm vindo a ser utilizados, durante mais de 30 anos, por 
todas as instituições europeias, e ainda que foram formalmente adoptados pelo Conselho 
Europeu em 19852,

– Tendo em conta os artigos 201.º e 202.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0347/2007),

1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;
2. Recorda que esta alteração entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao 
Conselho e à Comissão.

Alteração 1
Regimento do Parlamento Europeu
Título XIII – Disposições diversas – Artigo 202-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 202.º-A

Os símbolos da União

1. O Parlamento reconhece e faz seus os 
seguintes símbolos da União:

- A bandeira constituída por um círculo 
de doze estrelas douradas sobre um fundo 

                                               

1 JO C 175 E, 10.07.2008, p. 347.
2 Conselho Europeu de Milão, de 28 e 29 de Junho de 1985.
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azul;

- O hino baseado no "Hino à Alegria" da 
nona sinfonia de Ludwig van Beethoven;

- O lema "Unida na diversidade".

2. O Parlamento celebrará o Dia da 
Europa em 9 de Maio.

3. A bandeira será hasteada em todos os 
edifícios do Parlamento e nos actos 
oficiais. A bandeira da União estará 
presente em todas as salas de reunião do 
Parlamento.

4. O hino será interpretado na abertura de 
cada sessão constitutiva e noutras sessões 
solenes, nomeadamente para dar as 
boas-vindas a Chefes de Estado ou de 
Governo, ou para saudar novos deputados 
na sequência de um alargamento.

5. O lema será reproduzido nos 
documentos oficiais do Parlamento.

6. A Mesa apreciará outras possíveis
utilizações dos símbolos no Parlamento. A 
Mesa estabelecerá disposições detalhadas 
para a aplicação do presente artigo.
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Decisão do Parlamento Europeu, de 8 de Maio de 2008, sobre a alteração do artigo 81.º do 
Regimento do Parlamento Europeu sobre medidas de execução (2008/2027(REG)) - Relatório
Monica Frassoni

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta a carta do seu Presidente, de 27 de Março de 2008, que transmite o Acordo 

Interinstitucional aprovado pela Conferência dos Presidentes em 12 de Dezembro de 2007,
– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

relativo às regras de aplicação da Decisão 1999/468/CE do Conselho, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução atribuídas à Comissão, com a redacção que lhe foi 
dada pela Decisão 2006/512/CE1,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 120.º e os artigos 201.º e 202.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0108/2008),
1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;

2. Recorda que esta alteração entra em vigor no primeiro dia do próximo período de sessões;
3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho 

e à Comissão.

Alteração 1
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81, n.º 4, alínea a)

Texto em vigor Alteração

a) o período de controlo terá início no 
momento da apresentação do projecto de 
medidas ao Parlamento em todas as 
línguas oficiais; 

a) o período de controlo terá início no 
momento da apresentação do projecto de 
medidas ao Parlamento em todas as 
línguas oficiais. Quando se aplicarem 
prazos reduzidos (alínea b) do n.º 5 do 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, que fixa as regras de exercício 
das competências de execução atribuídas 
à Comissão) e em casos de urgência (n.º 6 
do artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE), 
o período de controlo terá início, salvo 
objecção do presidente da comissão 
responsável, na data de recepção pelo 
Parlamento do projecto definitivo de 

                                               

1 Textos Aprovados de 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.
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medidas de execução nas versões 
linguísticas apresentadas aos membros do 
comité instituído nos termos da Decisão 
1999/468/CE. Nesse caso, não se aplica o 
artigo 138.º; 
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Decisão do Parlamento Europeu, de 8 de Julho de 2008, sobre a alteração do Regimento do 
Parlamento Europeu à luz das propostas do Grupo de Trabalho sobre a Reforma 
Parlamentar relativas aos trabalhos da sessão plenária e aos relatórios de iniciativa 
(2007/2272(REG)) - Relatório Richard Corbett

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as decisões da Conferência dos Presidentes de 25 de Outubro e 12 de 
Dezembro de 2007,

– Tendo em conta as cartas do seu Presidente de 15 de Novembro de 2007 e 31 de Janeiro de 
2008,

– Tendo em conta o primeiro relatório intercalar do Grupo de Trabalho sobre a Reforma 
Parlamentar, intitulado "O plenário e o calendário de actividades", apresentado à Conferência 
dos Presidentes em 6 de Setembro de 2007, bem como as suas conclusões sobre os relatórios 
de iniciativa,

– Tendo em conta o artigo 199.º do Tratado CE,

– Tendo em conta os artigos 201.º e 202.º do Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0197/2008),

1. Decide incorporar no Regimento as alterações que se seguem;
2. Salienta que as alterações em causa entrarão em vigor no primeiro dia do próximo período de 

sessões, salvo no que diz respeito aos pontos 2 e 3 do novo Anexo II-A, que entrarão em vigor 
no primeiro dia da legislatura que tem início em Julho de 2009; salienta que o n.º 1-A do 
artigo 45.º se aplica igualmente aos relatórios autorizados antes da entrada em vigor desta 
disposição;

3. Decide que a alteração 5, relativa ao n.º 2 do artigo 39.º, contida na sua Decisão de 13 de 
Novembro de 2007 sobre a alteração do Regimento do Parlamento Europeu à luz do Estatuto 
dos Deputados1, entrará em vigor no primeiro dia do próximo período de sessões;

4. Decide, nos termos da alínea c) do artigo 204.º, publicar em anexo ao Regimento a decisão da 
Conferência dos Presidentes sobre as regras e práticas relativas aos relatórios de iniciativa, 
alterada pelas suas decisões de 12 de Dezembro de 2007 e de 14 de Fevereiro de 2008; 
encarrega o seu Secretário-Geral de actualizar o referido anexo em conformidade com as 
futuras decisões da Conferência dos Presidentes sobre a matéria;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho 
e à Comissão.

Alteração 1
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 38-A (novo)

                                               

1 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0500.
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Texto em vigor Alteração

Artigo 38.º-A

Direitos de iniciativa conferidos ao 
Parlamento pelos tratados

Nos casos em que os tratados conferem 
um direito de iniciativa ao Parlamento, a 
comissão competente pode decidir 
elaborar um relatório de iniciativa.

O relatório deverá incluir:

a) uma proposta de resolução;

b) se for o caso, um projecto de decisão ou 
um projecto de proposta;

c) uma exposição de motivos contendo, se 
for o caso, uma ficha financeira.

Nos casos em que a aprovação de um acto 
pelo Parlamento exige a aprovação ou o 
acordo do Conselho e o parecer ou o 
acordo da Comissão, o Parlamento pode, 
na sequência da votação do acto proposto 
e sob proposta do relator, decidir adiar a 
votação da proposta de resolução até que 
o Conselho ou a Comissão tenham 
formulado a sua posição.

Alteração 2
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 45 – n.º 1-A (novo)

Texto em vigor Alteração

1-A. As propostas de resolução contidas 
nos relatórios de iniciativa serão 
apreciadas pelo Parlamento em 
conformidade com o procedimento de 
breve apresentação definido no artigo 
131.º-A. Não serão admissíveis alterações 
a essas propostas de resolução para 
apreciação em sessão plenária, salvo no 
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caso de serem apresentadas pelo relator a 
fim de ter em conta novas informações, 
mas podem ser apresentadas propostas de 
resolução alternativas, nos termos do n.º 4 
do artigo 151.º. O presente número não se 
aplicará quando o tema do relatório 
justificar um debate prioritário em sessão 
plenária, quando o relatório for elaborado 
em conformidade com os direitos de 
iniciativa referidos nos artigos 38.º-A e 
39.º, ou quando o relatório puder ser 
considerado um relatório estratégico de 
acordo com os critérios estabelecidos pela 
Conferência dos Presidentes1.

____________
1 Ver decisão relevante da Conferência dos 

Presidentes, reproduzida em Anexo [...] 
ao Regimento.

Alteração 3
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 45 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

2. As disposições do presente artigo 
aplicar-se-ão, com as necessárias 
adaptações, nos casos em que os Tratados 
atribuem o direito de iniciativa ao 
Parlamento. 

2. Nos casos em que o objecto do relatório 
se inscreve no direito de iniciativa previsto 
no artigo 38.º-A, a autorização só poderá 
ser recusada se não estiverem preenchidas 
as condições definidas nos tratados.

Alteração 4
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 45 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

Em tais casos, a Conferência dos 
Presidentes tomará uma decisão no prazo 
de dois meses.

2-A. Nos casos referidos nos artigos
38.°-A e 39.°, a Conferência dos 
Presidentes tomará uma decisão no prazo 
de dois meses.

Alteração 5
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Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 110 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. Qualquer deputado pode dirigir 
perguntas com pedido de resposta escrita
ao Conselho ou à Comissão. O conteúdo 
das perguntas é da exclusiva 
responsabilidade dos seus autores. 

1. Qualquer deputado pode dirigir 
perguntas com pedido de resposta escrita 
ao Conselho ou à Comissão, de acordo 
com as directrizes estabelecidas no Anexo 
do presente Regimento1. O conteúdo das 
perguntas é da exclusiva responsabilidade 
dos seus autores. 

___________
1 Ver Anexo II-A.

Alteração 6
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 110 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. As perguntas serão entregues por escrito 
ao Presidente, que as comunicará à 
Instituição em causa.

2. As perguntas serão entregues por escrito 
ao Presidente, que as comunicará à 
Instituição em causa. As dúvidas relativas 
à admissibilidade de uma pergunta serão 
resolvidas pelo Presidente. A sua decisão 
será notificada ao autor da pergunta.

Alteração 7
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 111 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. Qualquer deputado poderá dirigir 
perguntas com pedido de resposta escrita 
ao Banco Central Europeu.

1. Qualquer deputado poderá dirigir 
perguntas com pedido de resposta escrita 
ao Banco Central Europeu, de acordo com 
as directrizes estabelecidas no Anexo do 
presente Regimento1.

____________
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1 Ver Anexo II-A.

Alteração 8
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 131-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 131.º-A

Breve apresentação

A pedido do relator e sob proposta da 
Conferência dos Presidentes, o 
Parlamento pode igualmente decidir que 
um ponto que não requer debate 
circunstanciado seja tratado através de 
uma breve apresentação em sessão 
plenária pelo relator. Nesse caso, a 
Comissão terá a possibilidade de intervir e 
todos os deputados terão o direito de 
reagir apresentando uma declaração 
escrita suplementar nos termos do n.º 7 do 
artigo 142.º.

Alteração 9
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 142 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

5. Nos debates sobre relatórios será dada a 
palavra à Comissão e ao Conselho, em 
regra, imediatamente após a apresentação 
do relatório pelo relator. Contudo, nos 
debates sobre uma proposta da Comissão, 
o Presidente concederá a palavra, em 
primeiro lugar, à Comissão, para 
apresentar brevemente a proposta, e nos 
debates sobre um texto proveniente do 
Conselho o Presidente poderá conceder a 
palavra, em primeiro lugar, ao Conselho. 
Em ambos os casos, será ouvido em 
seguida o relator. A Comissão e o 
Conselho poderão tomar novamente a 

5. Nos debates sobre relatórios será dada a 
palavra à Comissão e ao Conselho, em 
regra, imediatamente após a apresentação 
do relatório pelo relator. A Comissão, o 
Conselho e o relator poderão tomar 
novamente a palavra, designadamente para 
responder às intervenções dos deputados. 
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palavra, designadamente para responder às 
intervenções dos deputados. 

Alteração 10
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 151 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

4. Um grupo político poderá apresentar 
uma proposta de resolução alternativa a 
uma proposta de resolução não legislativa 
contida num relatório de comissão. 

4. Um grupo político ou um mínimo de 
quarenta deputados poderão apresentar 
uma proposta de resolução alternativa a 
uma proposta de resolução não legislativa 
contida num relatório de comissão. 

Neste caso, o mesmo grupo não poderá
apresentar alterações à proposta de 
resolução da comissão competente. A 
proposta de resolução do grupo não poderá 
ser mais extensa do que a da comissão. 
Será submetida à apreciação do Parlamento 
mediante uma única votação e sem 
alterações.

Neste caso, o mesmo grupo ou os 
deputados em causa não poderão 
apresentar alterações à proposta de 
resolução da comissão competente. A 
proposta de resolução alternativa não 
poderá ser mais extensa do que a da 
comissão. Será submetida à apreciação do 
Parlamento mediante uma única votação e 
sem alterações.

Aplicar-se-á o disposto no n.º 4 do artigo 
103.º, com as necessárias adaptações.

Alteração 11
Regimento do Parlamento Europeu
Anexo II-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Anexo II-A

Directrizes para as perguntas com pedido 
de resposta escrita nos termos dos artigos 

110.º e 111.º

1. As perguntas com pedido de resposta 
escrita:

– deverão recair no âmbito das 
competências e responsabilidades da 
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instituição visada, e ser de interesse geral;

– deverão ser concisas e incluir uma 
questão compreensível;

– não deverão conter linguagem ofensiva;

– não deverão dizer respeito a questões 
estritamente pessoais.

2. No caso de uma pergunta não respeitar 
as presentes directrizes, o secretariado 
aconselhará o autor sobre o modo de a 
formular, para que a pergunta seja 
admissível.

3. No caso de ter sido formulada e 
respondida durante os seis meses 
precedentes uma pergunta idêntica ou 
semelhante, o secretariado transmitirá ao 
autor uma cópia da pergunta anterior e 
da respectiva resposta. A nova pergunta 
só será transmitida à instituição 
interessada se o autor invocar alterações 
importantes da situação ou procurar obter 
informações adicionais.

4. No caso de uma pergunta visar a 
obtenção de informações factuais ou 
estatísticas já disponíveis na biblioteca do 
Parlamento, esta informará o deputado, 
que poderá retirar a pergunta.

5. As perguntas sobre assuntos 
relacionados entre si poderão ter uma 
resposta conjunta.



DV\779820PT.doc 359/393 PE423.766

PT



Interpretação do n.º 2 do artigo 162.º do Regimento (2005/2103(REG)) - Maryline Reynaud
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Interpretação/alteração do Regimento com vista a facilitar a resolução de conflitos de 
competências no respeitante nomeadamente aos processos não legislativos (2005/2239(REG)) -
Ingo Friedrich
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Interpretação do artigo 166º do Regimento do Parlamento Europeu (2006/2139(REG)) - Jo 
Leinen
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Interpretação do artigo 116.º do Regimento no que diz respeito às declarações escritas
(2007/2170(REG)) - Richard Corbett
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Decisão do Parlamento Europeu, de 24 de Setembro de 2008, sobre a alteração do artigo 121.º 
do Regimento do Parlamento Europeu relativo aos recursos para o Tribunal de Justiça 
(2007/2266(REG)) - Relatório Costas Botopoulos

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do Presidente da Comissão dos Assuntos Jurídicos, datada de 26 de 
Setembro de 2007,

– Tendo em conta os artigos 201.º e 202.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0324/2008),
1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;

2. Recorda que esta alteração entra em vigor no primeiro dia do próximo período de sessões;
3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho e à 

Comissão.

Alteração 1
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 121 – n.º 3-A (novo)

Texto em vigor Alteração

3-A. O Presidente apresentará 
observações ou intervirá, em nome do 
Parlamento, em processos judiciais, após 
consulta da comissão competente. 

Se o Presidente pretender afastar-se da 
recomendação da comissão competente, 
informará desse facto a comissão em 
causa e remeterá o assunto à Conferência 
dos Presidentes, fundamentando a sua 
decisão.

Caso a Conferência dos Presidentes 
considere que o Parlamento não deve, 
excepcionalmente, formular quaisquer 
observações, ou proceder a diligências 
junto do Tribunal de Justiça num 
processo judicial em que a validade 
jurídica de um acto do Parlamento seja 
questionada, a questão será submetida, 
sem demora, à apreciação do plenário.
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Em caso de urgência, o Presidente pode 
tomar medidas cautelares, a fim de 
respeitar os prazos fixados pelo Tribunal 
em causa. Neste caso, o procedimento 
previsto no presente número deverá 
aplicar-se o mais rapidamente possível.

Interpretação:

Nada existe no Regimento que impeça a 
comissão responsável de decidir a 
adopção das disposições processuais
adequadas à transmissão em tempo útil da 
sua recomendação em casos de urgência.
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Decisão do Parlamento Europeu, de 31 de Janeiro de 2008, sobre a interpretação do artigo 
19.º do Regimento do Parlamento, relativo às funções do Presidente (2008/2016(REG)) -
Relatório Jo Leinen

O Parlamento Europeu,

- Tendo em conta a carta de 24 de Janeiro de 2008 do Presidente da Comissão dos Assuntos 
Constitucionais,

- Tendo em conta o artigo 201.º do Regimento,

1. Aprova a seguinte interpretação do artigo 19.°:

"O nº 1 do artigo 19º pode ser interpretado como significando que os poderes que confere 
compreendem o direito de o Presidente fazer cessar o uso excessivo de moções tais como 
pontos de ordem, moções processuais, declarações de voto e pedidos de votação em separado, 
de votação por partes ou de votação nominal, caso esteja convencido de que tais moções têm 
manifestamente por objecto e terão por efeito provocar uma obstrução prolongada e grave dos 
trabalhos do Parlamento ou do exercício dos direitos de outros deputados";

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho 
e à Comissão.
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Decisão do Parlamento Europeu, de 2 de Setembro de 2008, sobre a interpretação do artigo 
182.º do Regimento relativa ao envolvimento dos presidentes das subcomissões 
(2008/2075(REG))- Relatório Mauro Zani

O Parlamento Europeu ,

–  Tendo em conta a carta do Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, de 22 de Julho 
de 2008,

–  Tendo em conta o artigo 201.º do seu Regimento, 

1. Decide aditar ao artigo 182.º a interpretação que se segue: 

“O n.° 1 do artigo 182.º não impede o presidente da comissão principal de envolver os presidentes 
das subcomissões nos trabalhos da mesa, nem de lhes permitir presidir a debates sobre temas 
tratados especificamente pelas respectivas subcomissões - na verdade, permite-o -, desde que este 
modo de proceder seja inteiramente submetido à apreciação da mesa e que esta dê o seu acordo.”

2.  Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão, para 
conhecimento.
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Interpretação do artigo 179.º do Regimento do Parlamento: decisão da comissão competente, 
1.ª leitura/leitura única (2008/2076(REG)) - Jo Leinen
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Decisão do Parlamento Europeu, de 19 de Fevereiro de 2009, sobre a interpretação do artigo 
47.º e do n.º 4 do artigo 149.º do Regimento relativa ao processo de comissões associadas e ao 
quórum (2008/2327(REG)) - Relatório Jo Leinen

O Parlamento Europeu ,

–  Tendo em conta as cartas de 27 de Janeiro de 2009 e 13 de Fevereiro de 2009 do Presidente da 
Comissão dos Assuntos Constitucionais,

–  Tendo em conta o artigo 201.º do seu Regimento, 

1.  Decide aditar ao artigo 47.º a interpretação que se segue: 

“Para efeitos do exame de acordos internacionais nos termos do artigo 83.º, o processo de 
comissões associadas previsto no artigo 47.º não é aplicável ao processo de parecer favorável 
previsto no artigo 75.º."

2.  Decide aditar ao n.º 4 do artigo 149.º a interpretação que se segue: 

“Os deputados que tenham requerido a verificação de quórum devem estar presentes na sala no 
momento da apresentação do pedido.”

3.  Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão, para 
conhecimento.
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ANNEX 1: Composition of the Committee on Constitutional Affairs 
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ANNEX 2: Meetings of the Committee on Constitutional Affairs 

2004

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Strasbourg Extraordinary 22/07 PE 346.919

Brussels Ordinary 26-27/07 PE 346.921

Brussels Ordinary 01-02/09 PE 347.281

Strasbourg Extraordinary 13/09 PE 347.282

Brussels Ordinary 29-30/09 PE 347.251

Brussels Ordinary 05-06/10 PE 347.283

Strasbourg Extraordinary 25/10 PE 349.913

Strasbourg Extraordinary 16/11 PE 353.285

Brussels Ordinary 25/11 PE 353.284

Brussels Ordinary 29/11 PE 353.266

2005

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 19-20/01 PE 353.478

Strasbourg Extraordinary 24/02 PE 355.480

Brussels Ordinary 14-15/03 PE 355.627

Brussels Ordinary 20-21/04 PE 357.715

Strasbourg Extraordinary 10/05 PE 357.895

Brussels Ordinary 24/05 PE 357.998

Brussels Extraordinary 02/06 PE 359.974

Strasbourg Extraordinary 06/06 PE 359.977

Brussels Ordinary 13-14/06 PE 360.035

Brussels Ordinary 13-14/07 PE 360.339

Brussels Ordinary 14-15/09 PE 364.742

Strasbourg Extraordinary 24/10 PE 367.619

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 367.628

Brussels Ordinary 23-24/11 PE 367.864

Brussels Ordinary 29/11 PE 367.997
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Strasbourg Extraordinary 15/12 PE 367.998

2006

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 367.999

Brussels Ordinary 21-22/02 PE 374.147

Brussels Ordinary 20-21/03 PE 374.377

Strasbourg Extraordinary 06/04 PE 372.115

Brussels Ordinary 24-25/04 PE 374.177

Brussels Ordinary 02-03/05 PE 374.417

Strasbourg Extraordinary 18/05 PE 374.310

Brussels Ordinary 22/06 PE 376.316

Strasbourg Extraordinary 03/07 PE 376.741

Brussels Ordinary 11-12/07 PE 376.575

Brussels Ordinary 11-12/09 PE 378.742

Brussels Ordinary 04-05/10 PE 380.724

Strasbourg Extraordinary 23/10 PE 380.865

Strasbourg Extraordinary 13/11 PE 382.263

Brussels Ordinary 22-23/11 PE 382.322

Strasbourg Extraordinary 11/12 PE 382.408

2007

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 22-23/01 PE 384.495

Brussels Ordinary 31/01 PE 384.494

Brussels Ordinary 28/02 - 01/03 PE 388.362

Brussels Ordinary 19-20/03 PE 390.641

Brussels Ordinary 10/04 PE 392.139

Brussels Ordinary 02/05 PE 392.164

Brussels Ordinary 16/05 PE 392.368
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Strasbourg Extraordinary 21/05 PE 390.461

Brussels Ordinary 07/06 PE 391.963

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 392.179

Strasbourg Extraordinary 09/07 PE 392.177

Brussels Ordinary 16-17/07 PE 393.963

Strasbourg Extraordinary 03/09 PE 398.300

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 394.152

Brussels Ordinary 01-02/10 PE 396.666

Strasbourg Extraordinary 22/10 PE 396.665

Strasbourg Extraordinary 12/11 PE 398.448

Brussels Ordinary 22/11 PE 398.482

Brussels Ordinary 19/12 PE 400.620

2008

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 400.640

Brussels Ordinary 27-28/02 PE 404.512

Strasbourg Extraordinary 10/03 PE 404.513

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 404.582

Brussels Ordinary 31/03 - 01/04 PE 404.705

Strasbourg Extraordinary 19/05 PE 407.611

Brussels Ordinary 26-27/05 PE 407.888

Brussels Ordinary 03/06 PE 407.912

Brussels Ordinary 23-24/06 PE 409.443

Brussels Ordinary 15-16/07 PE 409.688

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 415.170

Brussels Ordinary 18/09 PE 413.938

Brussels Ordinary 06-07/10 PE 414.311

Strasbourg Extraordinary 20/10 PE 415.131
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Brussels Ordinary 03-04/11 PE 416.604

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 416.642

Brussels Ordinary 01-02/12 PE 416.649

2009

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 21-22/01 PE 420.040

Brussels Ordinary 09-10/02 PE 423.676 (DE)

Strasbourg Extraordinary 09/03 PE 421.467 (FR)
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees

Title Rapporteur Procedure
2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union’s information and communication strategy Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Berès - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)

European Union Agency for fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/0124(CNS)

Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)
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The future of the European Union’s own resources Carnero González - PSE 2006/2205(INI)

Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy Voggenhuber - Verts/ALE 2006/2230(INI)

Establishment of the European Police Office (EUROPOL) Schöpflin - PPE-DE 2006/0310CNS

2008 Budget - section III Commission
2008 Budget - other sections

Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of ‘soft law’ instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Chairman 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)

Problems and prospects concerning European citizenship Demetriou - PPE-DE 2008/2234(INI)

Budget 2010: section III - Commission Schöpflin - PPE-DE 2009/2002(BUD)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on 
Constitutional Affairs in the course of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

This workshop, organised within the framework of the report by Mr Andrzej Wielowieyski, 
provided the opportunity to hold an exchange of views with a panel of experts on the problem of 
citizens’ participation in European integration. The presentations by the various experts focused on 
the causes of, and search for solutions to, the legitimacy crisis surrounding European integration.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS’ INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

The workshop on the citizens’ initiative, organised within the framework of the own-initiative 
report by Mrs Sylvia-Yvonne Kaufmann, provided the opportunity for an in-depth exchange of 
views on the content of this initiative and the arrangements for implementing it.

programme summary report

Contributions list of NGO’s participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

The workshop on the perspectives of developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon, 
organised within the framework of the own-initiative report by Mrs Grabowska, demonstrated that 
the level of organisation of civil society still differs enormously from one Member State to another. 
The European Union must bridge the gap between the institutions and the citizens. The concrete 
proposals concerned, in particular, the need to establish a framework for civil dialogue at EU level, 
in accordance with the new Article 11 of the Treaty on European Union, possibly by means of an 
interinstitutional agreement.

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO’s
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)
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WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08

The workshop on citizenship and electoral procedure, organised in the context of the report by 
Mr Andrew Duff on this topic, provided, in particular, a comparative historical analysis of 
citizenship law in six European states, which demonstrated that the demos and ethnos principles 
evolved in accordance with the political and economic requirements of the time and could not be 
identified as belonging to any particular national traditions.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
European perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How ‘European’ are European Parliament elections
Recent trends in European nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

The workshop was a response to the European Transparency Initiative published by Commissioner 
Kallas, which formed the basis for the recognition of lobby groups in the European Union. The 
discussions covered the following topics: the definition of a lobbyist, whether a compulsory or a 
voluntary register was needed, whether the register should be shared by the institutions, the 
information (particularly financial) that it should contain, penalties in the event of abuse, and 
transparency in the financing of intergroups.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

During this symposium organised in honour of Altiero Spinelli, the speakers unanimously agreed 
that the ideas and principles defended by Altiero Spinelli were still relevant today. Despite his 
preference for a short and transparent treaty, Spinelli would, in all likelihood, have supported the 
draft Reform Treaty insofar as, in the current circumstances, it represented the only real possibility 
of safeguarding the institutional innovations of the Constitutional Treaty.
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programme

Contributions Altiero Spinelli – European federalist

EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their ‘shadows’, of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project ‘European political foundations’, the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

programme

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.

programme

Contributions Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
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Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland

EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialogue with European organisations’ of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.
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Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d’intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers’ Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

The presentations of the experts, who focused on very different aspects, fuelled the discussion on 
how to approach the European Union’s constitutional future. The symposium, which was organised 
within the framework of the own-initiative report by Mr Andrew Duff and Mr Johannes 
Voggenhuber on the period of reflection following the referenda on the Constitutional Treaty, 
highlighted the fact that, along with the need to initiate a European political debate, the crisis also 
provided the opportunity to give birth to genuine European democracy.
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Contributions Christian Franck
Renaud Dehousse
Antonio Missiroli and Guillaume Durand
Sebastian Kurpas
Paul Magnette
Mathias Jopp und Gesa-S. Kuhle
ALDECOA
Sonja Puntscher Riekmann
Jo Shaw
Janis A. Emmanouilidis
Mr Rood
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Andrew Moravcsik and Kalypso Nicolaidis
Florence Deloche-Gaudez
Gaëtane Ricard-Nihoul

HEARING ON THE EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE 15/03/05

This hearing, organised within the framework of the own-initiative report by Mr Elmar Brok on this 
topic, offered the opportunity for an exchange of views between a number of experts and the 
members of the Committee on Constitutional Affairs. The speakers stressed the need for the future 
Minister for Foreign Affairs to have a dedicated, effective service to ensure the success of his 
actions. As far as the organisation of the service was concerned, they advocated an appropriate sui 
generis solution to accommodate officials from the Council, the Commission and the diplomatic 
services of the Member States. Important areas, such as trade policy and development policy, 
should continue to be the responsibility of the Commission services. Adequate solutions still 
needed to be found, notably with regard to the budget needed for the new service’s administrative 
expenditure and the question of the relationship between the EU delegations and this service.

programme

Contributions List of guest speakers

HEARING OF CIVIL SOCIETY ON THE DRAFT TREATY ESTABLISHING
A CONSTITUTION FOR EUROPE 25/11/2004

As part of this public hearing, the Committee on Constitutional Affairs listened to a number of 
organisations representing civil society, which by and large had a positive view of the 
Constitutional Treaty. In general, and having highlighted the areas in which the progress made had 
not met expectations, the opinions expressed by the various platforms pointed to the many 
improvements offered by the Constitution.

Contributions EUROCITIES
Platform of five European Associations
Heinrich Hoffschulte
Mr VAN NISTELROOIJ
Alain Wolf
Eurochambres
Social Platform
Act4Europe
‘Green Nine’ organisations
Human Rights and Democracy NGO Network
Eurostep & Solidar
European Women’s Lobby
EFAH / EFAP & EUROPA NOSTRA
CEPCMAF
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Georges Lienard
Church and religious communities
Active Citizen Network
Panayiotis Demetriou
Margot Wallström


