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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece as regras e os 
princípios gerais relativos aos mecanismos 
de controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução 
pela Comissão

Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece as regras e os 
princípios gerais relativos aos mecanismos 
de controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução 
pela Comissão, em conformidade com o 
artigo 291.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O procedimento de exame deve
aplicar-se unicamente à adopção de 
medidas de alcance geral destinadas a 
executar os actos de base e de medidas 
específicas susceptíveis de ter um impacto 
importante. Este procedimento deve
prever o controlo dos Estados-Membros, 
de modo que as medidas não possam ser 
adoptadas se não estiverem em 
conformidade com o parecer do comité,
excepto em circunstâncias muito 
excepcionais, em que a Comissão deve ter 
a possibilidade, não obstante um parecer 
negativo, de adoptar e aplicar as medidas 
durante um período de tempo limitado. A 
Comissão deve poder rever o projecto de 
medidas no caso de o comité não emitir 

(9) O procedimento de exame deve prever
um método de controlo que permita aos 
Estados-Membros garantir que as medidas 
não possam ser adoptadas se não estiverem 
em conformidade com o parecer do comité,
ou se o comité não emitir parecer. A 
Comissão deve contudo poder, em 
circunstâncias muito excepcionais a definir 
no acto de base, adoptar e aplicar as 
medidas durante um período de tempo 
limitado, durante o qual deverá submeter 
as medidas ao controlo pelos Estados-
Membros. A Comissão deve poder rever o 
projecto de medidas, tomando em 
consideração as opiniões expressas no 
comité.
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qualquer parecer, tomando em 
consideração as opiniões expressas no 
comité.

Justificação

A decisão sobre o procedimento a utilizar deve ser deixada ao legislador no acto de base. Na 
falta de parecer ou em caso de parecer negativo a Comissão só deve ser autorizada a aplicar 
as medidas por tempo limitado, para lhe dar tempo de modificar a sua proposta original.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O procedimento consultivo deve 
aplicar-se em todos os outros casos e 
sempre que seja considerado o mais 
adequado.

(10) O procedimento consultivo deve 
aplicar-se nos casos em que não seja 
aplicável o procedimento de exame.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O Parlamento Europeu ou o 
Conselho podem, em qualquer momento, 
comunicar à Comissão que consideram 
que um determinado projecto de acto de 
execução excede as competências 
executivas previstas no acto legislativo de 
base. Nesse caso, a Comissão deve rever o 
projecto de medida em causa e informar o 
Parlamento Europeu e o Conselho do 
seguimento que decida dar e das razões 
que justificam essa decisão.

Justificação

Um direito de controlo, anteriormente previsto no artigo 8.º da Decisão relativa à 
comitologia, é necessário para, sendo o caso, permitir ao co-legislador indicar 
tempestivamente à Comissão que considera que um determinado projecto de acto de 
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execução excede as competências de execução previstas no acto de base.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos aplicáveis nos casos em que 
um acto juridicamente vinculativo da 
União (seguidamente designado «acto de 
base») exija que a adopção de actos de 
execução vinculativos pela Comissão seja 
sujeita ao controlo dos Estados-Membros.

O presente regulamento estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos aplicáveis nos casos em que 
um acto juridicamente vinculativo da 
União (seguidamente designado «acto de 
base») identifique a necessidade de 
condições uniformes de implementação e
exija que a adopção de actos de execução 
pela Comissão seja sujeita ao controlo dos 
Estados-Membros.

Justificação

A redacção do presente artigo deve reflectir explicitamente o facto de o artigo 291.º do TFUE 
permitir que sejam o Parlamento e o Conselho a identificar as situações em que são 
necessárias condições uniformes de execução dos actos adoptados no âmbito do processo 
legislativo ordinário e, por conseguinte, as situações em que as competências de execução 
devem ser conferidas à Comissão, e a decidir quais os controlos dos Estados-Membros que se 
aplicam ao exercício dessas competências de execução.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um acto de base pode prever a aplicação 
do procedimento de exame ou do 
procedimento consultivo, em função do 
tipo de medidas de execução em causa.

1. Um acto de base pode prever a aplicação 
do procedimento de exame ou do 
procedimento consultivo, tendo em conta a 
natureza e o impacto das medidas de 
execução em causa.



AD\820472PT.doc 5/9 PE441.294v02-00

PT

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o projecto de medidas não estiver em 
conformidade com o parecer do comité, a 
Comissão não adopta essas medidas. O 
presidente pode apresentar ao comité o 
projecto de medidas para nova deliberação 
ou apresentar uma versão alterada do 
mesmo.

3. Se o projecto de medidas não estiver em 
conformidade com o parecer do comité, ou 
se o comité não emitir parecer, a 
Comissão não adopta essas medidas. O 
presidente pode apresentar ao comité o 
projecto de medidas para nova deliberação 
ou apresentar uma versão alterada do 
mesmo.

Justificação

Um parecer negativo ou a falta de parecer deverão ter as mesmas consequências, levando a 
nova deliberação do comité antes da posterior adopção das medidas.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se não for emitido qualquer parecer, a 
Comissão pode adoptar o projecto de 
medidas. Sempre que a Comissão não 
adopte o projecto de medidas, o presidente 
pode apresentar ao comité uma versão 
alterada do mesmo.

Suprimido

Justificação

Ligada à alteração ao n.º 3 do artigo 5.º.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presidente apresenta sem demora as 3. O presidente apresenta imediatamente
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medidas referidas no n.º 2 ao comité 
competente, a fim de obter o seu parecer, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no acto de base.

as medidas referidas no n.º 2 ao comité 
competente, a fim de obter o seu parecer,
no prazo de um mês, em conformidade 
com o procedimento previsto no acto de 
base.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Objecção a projectos de medidas de 

execução
O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem, em qualquer momento, comunicar 
à Comissão que consideram que um 
determinado projecto de acto de execução 
excede as competências executivas 
previstas no acto de base.
Tendo em conta os motivos da objecção e 
dentro dos prazos aplicáveis ao 
procedimento em curso, a Comissão pode 
apresentar um novo projecto de medidas 
ao comité ou apresentar uma proposta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho com 
base no Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia.

Justificação

O actual direito de controlo do PE deve manter-se. 

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As actas sumárias, juntamente com as 
listas das autoridades e organizações a que 
pertencem as pessoas designadas pelos 

(b) As actas, juntamente com as listas das 
autoridades e organizações a que 
pertencem as pessoas designadas pelos 
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Estados-Membros para os representar; Estados-Membros para os representar,

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Parlamento Europeu e o Conselho têm 
acesso às informações referidas no n.º 1.

2. O Parlamento Europeu, o Conselho e os 
Estados-Membros têm igual acesso às 
informações. Recebem todas as 
informações referidas no n.º 1
simultaneamente e nas mesmas condições 
que os comités.

Justificação

Esclarece as modalidades de transmissão de informações, de acordo com o Acordo 
Interinstitucional de 3 de Junho de 2008.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os actos de base adoptados 
antes da entrada em vigor do presente 
regulamento prevejam o exercício de 
competências de execução pela Comissão 
em conformidade com a Decisão 
1999/468/CE, aplicam-se as seguintes 
regras:

1. Até à adaptação dos actos de base 
adoptados antes da entrada em vigor do 
presente regulamento, sempre que estes 
actos prevejam o exercício de 
competências de execução pela Comissão 
em conformidade com a Decisão 
1999/468/CE, aplicam-se as seguintes 
regras:

(a) As referências ao artigo 3.º da Decisão 
1999/468/CE devem ser entendidas como 
referências ao artigo 4.° do presente 
regulamento;

(a) Quando o acto de base fizer referência
ao artigo 3.º da Decisão 1999/468/CE, 
aplicar-se-á o procedimento consultivo a 
que se refere o artigo 4.º do presente 
regulamento;

(b) As referências aos artigos 4.º e 5.º da 
Decisão 1999/468/CE devem ser 
entendidas como referências ao artigo 5.º 

(b) Quando o acto de base fizer referência
aos artigos 4.º e 5.º da Decisão 
1999/468/CE, aplicar-se-á o procedimento 
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do presente regulamento. de exame a que se refere o artigo 5.º do 
presente regulamento;

(c) As referências ao artigo 6.º da Decisão 
1999/468/CE devem ser entendidas como 
referências ao artigo 6.º do presente 
regulamento;

(c) Quando o acto de base fizer referência
ao artigo 6.º da Decisão 1999/468/CE, 
aplicar-se-á o artigo 6.º do presente 
regulamento;

(d) As referências aos artigos 7.º e 8.º da 
Decisão 1999/468/CE devem ser 
entendidas como referências ao artigo 8.º 
do presente regulamento.

(d) Quando o acto de base fizer referência
aos artigos 7.º e 8.º da Decisão
1999/468/CE, aplicar-se-á o artigo 8.º do 
presente regulamento.

Justificação

Convém clarificar que as disposições transitórias previstas no artigo 10.º da proposta 
representam uma mera solução técnica, que não prejudica a necessária adaptação do acervo 
numa base casuística.



AD\820472PT.doc 9/9 PE441.294v02-00

PT

PROCESSO

Título Controlo pelos Estados-Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão

Referências COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Comissão competente quanto ao fundo JURI

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

AFCO
24.3.2010

Relator de parecer
       Data de designação

Ashley Fox
3.5.2010

Exame em comissão 17.5.2010

Data de aprovação 14.6.2010

Resultado da votação final +:
–:
0:

20
0
0

Deputados presentes no momento da 
votação final 

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Ashley Fox, Matthias 
Groote, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón 
Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Constance Le Grip, David Martin, 
Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Indrek Tarand, Rafał 
Trzaskowski

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Marietta Giannakou, Enrique Guerrero Salom, Alain Lamassoure, 
Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira, Helmut Scholz


