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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a defesa das prorrogativas do Parlamento Europeu perante os tribunais nacionais
(2007/2205(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

A. Considerando que o Parlamento Europeu é a principal instituição legislativa transnacional 
na Europa, que, pelo facto de não possuir personalidade jurídica depara  frequentemente 
com dificuldades na protecção das  suas prerrogativas devido aos problemas atinentes à 
sua natureza específica,

B. Considerando que o Parlamento Europeu dispõe, nesta matéria, de uma série de meios de 
recurso previstos pelo Tratado, que lhe garantem a protecção destas prerrogativas perante 
as outras instituições comunitárias, como o recurso por omissão (artigo 232.º do Tratado 
CE) o processo de anulação dos actos comunitários (artigo 230.º do Tratado CE), 

C. Considerando que, todavia, o Parlamento Europeu não dispõe de instrumentos idênticos 
para defender estas prerrogativas perante os tribunais nacionais, sobretudo no caso de um 
tribunal nacional proferir uma decisão contrária às mesmas, não podendo nem participar 
nos processos judiciais nacionais, nem recorrer directamente ao Tribunal de Justiça, em 
defesa das suas decisões,

D. Considerando que o Parlamento Europeu não tem sequer o direito de instaurar, como 
extrema ratio,  o processo de incumprimento (artigo 226.º do Tratado CE) contra um 
Estado-Membro, já que este poder pertence exclusivamente à Comissão, 

E. Considerando que a inexistência de instrumentos adequados para defender as suas 
próprias decisões pode dificultar o exercício normal da actividade do Parlamento Europeu, 
em geral e dos seus membros, em particular,

F. Considerando que os princípios de cooperação leal entre as Instituições da União Europeia 
e de boa administração requerem que a actividade dos órgãos comunitários obedeça a 
critérios de transparência e de inteligibilidade, de forma a que sejam evidentes os motivos 
que conduziram a uma determinada acção ou ausência de acção,

G. Considerando que, para solucionar os problemas expostos supra, seria oportuno reforçar 
os meios de protecção das prerrogativas parlamentares, não mediante uma alteração do 
Tratado CE mas procurando, à luz da experiência dos parlamentos nacionais, encontrar 
vias de recurso adaptadas às necessidades específicas do Parlamento Europeu,

H. Considerando que os resultados do estudo que foi realizado para o efeito com base numa 
amostragem alargada de Estados-Membros revela claramente que, na sua maioria, os
ordenamentos jurídicos nacionais atribuem aos parlamentos nacionais vias de recurso 
jurisdicional com vista a garantir não só a defesa dos interesses da Assembleia no seu 



PE400.612v01-00 4/8 PR\705862PT.doc

PT

conjunto, mas também de cada um dos seus elementos,

I. Considerando que os Estados-Membros estão sujeitos ao princípio da "cooperação sincera 
e leal" inscrita no artigo 10.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia e que, à luz 
da jurisprudência do Tribunal de Justiça, compete aos Estados-Membros "prever um 
sistema de vias de recurso e de meios processuais que permita assegurar o respeito do 
direito a uma tutela jurisdicional efectiva"1,

J. Considerando que seria conveniente atribuir ao Parlamento Europeu, se não idênticas, 
pelo menos análogas medidas de protecção das suas prerrogativas face ao poder judicial, 
seja este representado pelo Tribunal de Justiça ou pelos tribunais nacionais, por analogia 
com os instrumentos de protecção disponibilizados pelos parlamentos nacionais em prol 
dos seus parlamentos, 

1. Solicita à Comissão que tenha em conta os eventuais pedidos do Parlamento Europeu de 
abertura de um processo de infracção contra um Estado acusado de ter violado uma das 
prerrogativas parlamentares e exorta a  Comissão a comunicar-lhe, através de um 
comissário competente ou do Director-Geral do Serviço Jurídico,  de qualquer modo 
porém sempre por escrito e de forma exaustiva, os motivos que fundamentaram uma 
eventual decisão da sua parte nesta matéria, sobretudo no caso de se abster de agir;

2. Sugere uma modificação do Estatuto do Tribunal de Justiça, de forma a garantir ao 
Parlamento Europeu o direito de apresentar as suas próprias observações junto do 
Tribunal sempre que as suas prerrogativas sejam, directa ou indirectamente, postas em 
causa, a fim de que a intervenção do Parlamento Europeu, quando este não é oficialmente 
parte no processo, não seja e objecto do poder discricionário do Tribunal de Justiça, 
conforme previsto actualmente no n.º 2 do artigo 24.º do Estatuto;

3. Exorta à aplicação do modelo jurídico referido no n.º 6 do artigo 300.º do Tratado CE a
todos os casos em que as prerrogativas do Parlamento Europeu se encontrem seriamente 
ameaçadas, a fim de que este possa requerer ao Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre 
a compatibilidade de um acto de direito nacional com o direito comunitário primário, sem 
prejuízo do poder exclusivo da Comissão de instaurar um processo de infracção contra o 
Estado que eventualmente tenha cometido uma violação ou de se abster de o fazer;

4. Propõe uma alteração ao artigo 19.º do seu Regimento a fim de que seja expressamente 
atribuída ao Presidente da sua Comissão dos Assuntos Jurídicos a representação 
processual da Assembleia Parlamentar em todos os processo judiciais que tenham lugar 
nos tribunais nacionais e em que estejam em causa as suas prerrogativas,

5. Entende que seria conveniente incentivar uma política de colaboração entre o Parlamento 
Europeu e os tribunais nacionais, observada já em alguns Estados-Membros com 
resultados frutíferos, desenvolvendo práticas processuais que permitam que o Parlamento 
participe nos processos judiciais que decorram perante os juízes nacionais e que tenham 
por objecto as suas prerrogativas;

                                               
1 Processo C-50/00P, Unión de Pequenos Agricultores c/ Conselho (Ctj I-6677).
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6. Insta a Comissão a ponderar a adopção de medidas legislativas relativas aos aspectos 
processuais das prerrogativas parlamentares, porquanto necessariamente aptas a assegurar  
a plena eficácia das disposições que reconhecem ao Parlamento determinadas 
prerrogativas1;

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.

                                               
1 Ver Processo C-176/2003, Comissão c. Conselho (CTJ 2005, p. I-7879): no processo em causa, o Tribunal 
reconheceu que existe uma competência "implícita" do legislador comunitário para adoptar medidas penais no 
domínio da protecção do ambiente, que é da sua competência .
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Parlamento Europeu encontra-se - o que já aconteceu frequentemente - impossibilitado de 
proteger com eficácia as prerrogativas que os Tratados e o próprio Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem lhe reconhecem expressamente. Consequentemente, direitos e poderes 
que lhe são reconhecidos a nível comunitário e, de um modo mais geral, a nível europeu, 
arriscam-se a ficar letra morta, na ausência de uma verdadeira protecção. Importa assim que, 
com base nos tratados em vigor, se procurem e valorizem os meios a que o Parlamento possa 
recorrer para tutelar devidamente as prerrogativas, garantes da independência e do bom 
funcionamento deste órgão.

Em teoria, um dos instrumentos a que o Parlamento Europeu pode recorrer caso sejam 
afectadas as suas prerrogativas consiste no recurso por omissão em aplicação do artigo 227.º 
CE.

Em caso de violação de um direito do Parlamento Europeu garantido pelo direito comunitário, 
este pode solicitar à Comissão que intente um processo por incumprimento nos termos do 
artigo 226.º do Tratado CE. Na prática, contudo, esta disposição não pode assegurar uma 
protecção plena das prerrogativas do Parlamento, atendendo a que a interposição do recurso é 
remetida para os poderes discricionários da Comissão.

Se a Comissão decidir não intentar qualquer acção, é legítimo, em virtude dos princípios da 
boa administração, da transparência e da cooperação entre instituições, exigir que sejam 
reveladas as razões que motivaram esta opção. Muito embora o Parlamento Europeu não 
tenha o direito de exigir que a Comissão actue, tem pelo menos o direito de conhecer os 
motivos que levaram a Comissão a decidir não o fazer, a fim de estar em condições de ajuizar 
se a Comissão fez bom uso dos seus poderes discricionários e entender os critérios norteiam 
as suas opções.

No tocante à representação do Parlamento Europeu nos processos judiciais, seria desejável 
que fossem oficialmente conferidos poderes ao Presidente da Comissão dos Assuntos 
Jurídicos para intervir, na qualidade de representante da Assembleia, em processos junto dos 
tribunais, sempre que estes afectem as prerrogativas do Parlamento Europeu. Para este efeito, 
veríamos com favor uma alteração ao artigo 19.º do Regimento do Parlamento, mediante a 
qual seria  expressamente atribuída ao Presidente da Comissão dos Assuntos Jurídicos a 
representação processual da Assembleia em todos os processos judiciais em que estejam em 
causa as prerrogativas do Parlamento Europeu.

Quanto à participação em processos junto do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, 
o artigo 23.º do Estatuto do Tribunal prevê que o Parlamento possa depositar observações em 
caso de recursos a título prejudicial que tenham por objecto a validade ou a interpretação de 
actos adoptados em co-decisão.

Considerando porém que o Regimento do Parlamento Europeu não faz parte desses actos, 
seria conveniente que o Tribunal de Justiça favorecesse o envolvimento do Parlamento 
Europeu sempre que as suas prerrogativas estejam em causa, com base no disposto do n.º 2 do 
artigo 24.º do Estatuto do Tribunal, nos termos do qual: "O Tribunal de Justiça pode também 
pedir aos Estados-Membros e às instituições que não sejam parte no processo todas as 
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informações que considere necessárias à apreciação da causa".

Seria, todavia, oportuna uma alteração do Estatuto a fim de que a faculdade que é reconhecida 
ao Parlamento Europeu de apresentar as suas próprias observações, seja alargada a todos os 
casos em que, directa ou indirectamente, estejam em jogo as prerrogativas parlamentares.

Os fora onde se faz sentir, de modo mais premente, a necessidade de uma forte presença do 
Parlamento Europeu são indubitavelmente os tribunais nacionais. A participação directa do 
Parlamento Europeu nos processos intentados nos tribunais nacionais em que estejam em jogo 
as suas prerrogativas teria diversas vantagens. Tal participação permitiria, efectivamente 
limitar eventuais processos de infracção ou procedimentos demorados mediante a 
apresentação de pedidos de decisão prejudicial, obter uma maior eficácia do ponto de vista 
processual e finalmente, evitar discriminações entre deputados nacionais e deputados 
europeus.

É sobretudo imprescindível incentivar uma política de cooperação entre o Parlamento 
Europeu e os juízes nacionais. Boas práticas, neste sentido, já foram definidas com as 
autoridades judiciais em alguns Estados-Membros. Importa agora aplicar estas práticas e 
torná-las de forma profícua extensivas aos países que, até à data, não deram provas da mesma 
sensibilidade a este tema.

Neste particular, poderá ser útil recordar o artigo 8.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação 
dos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade, anexo ao Tratado que altera o Tratado 
da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nos termos do qual: "O 
Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para conhecer dos recursos com 
fundamento em violação do princípio da subsidiariedade por um acto legislativo, que sejam 
interpostos nos termos do artigo 230.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
por um Estado-Membro, ou por ele transmitidos, em conformidade com o seu ordenamento 
jurídico interno, em nome do seu Parlamento nacional ou de uma câmara desse Parlamento".

Se a ordem jurídica comunitária reconhece aos parlamentos nacionais o direito de apelarem ao 
Tribunal de Justiça em caso de violação do princípio da subsidiariedade, seria uma assimetria 
inconcebível não reconhecer o direito de o Parlamento Europeu de estar em juízo ou, de 
qualquer modo, ser parte em processos relativos às suas prerrogativas, intentados junto das 
jurisdições nacionais. 

Caso as ordens jurídicas nacionais não reconheçam esse direito ao Parlamento Europeu, 
haverá motivo para duvidar do respeito e da aplicação efectiva do "princípio da cooperação 
sincera e leal", inscrito no artigo 10.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia.

Acresce que, à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça que reconhece uma competência 
implícita relativamente às medidas legislativas necessárias para assegurar a plena eficácia das 
normas emanadas num domínio da sua competência (por exemplo, a adopção de medidas de 
ordem penal em caso de violação da regulamentação de protecção do ambiente)1, somos de 
parecer que as disposições relativas aos aspectos processuais das prerrogativas parlamentares 
podem inserir-se no âmbito desta competência implícita, já que necessariamente de natureza a 
assegurar a plena eficácia das normas que reconhecem determinadas prerrogativas ao 
                                               
1 CJTJ  C-176/03, Comissão/Conselho, 2005.
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Parlamento, por exemplo, as disposições do Protocolo n.º 36 relativo aos privilégios e 
imunidades das Comunidades Europeias).

Se porventura o legislador comunitário entender que não lhe cumpre adoptar medidas 
legislativas neste sentido, não poderemos ignorar a decisão pela qual o Tribunal de Justiça 
reconheceu que "compete aos Estados-Membros prever um sistema de vias de recurso e de 
meios processuais que permita assegurar o respeito do direito a uma tutela jurisdicional 
efectiva"1. À luz deste ensinamento e, de um modo mais geral, do princípio da sincera e leal 
cooperação inscrito no artigo 10.º do Tratado CE, entendemos, efectivamente, que as ordens 
jurídicas nacionais, em geral, e as jurisdições nacionais, em particular, devem admitir a 
participação do Parlamento Europeu em todos os processos em que as prerrogativas que lhe 
são reconhecidas estejam em jogo.

                                               
1 CJTJ, C-50/00P, Unión de Pequenos Agricultores c. Conselho, 2002.
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