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I. INTRODUÇÃO

Na legislatura anterior, a Conferência dos Presidentes criou um grupo de trabalho sobre a 
reforma parlamentar encarregado de rever o funcionamento do Parlamento e de sugerir 
possíveis melhoramentos. No quadro do capítulo consagrado à cooperação entre comissões, o 
grupo de trabalho propôs não só o reforço da posição da comissão associada no processo de 
comissões associadas – concretizado por uma alteração do artigo 50.º do Regimento –, como 
também o desenvolvimento de uma nova forma de cooperação entre comissões – definida 
pelo novo artigo 51.º.

Como indica o terceiro relatório intercalar do grupo de trabalho, o raciocínio subjacente à 
proposta foi o de que, em casos específicos, "quando um dossiê legislativo que se reveste de 
importância significativa não releva claramente da competência de uma comissão, mas pode, 
em contrapartida, ser igualmente repartido por várias comissões […] é conveniente resolver 
o conflito de competências segundo os princípios da igualdade e da cooperação. As 
comissões interessadas reúnem-se conjuntamente com vista a uma troca preliminar de 
argumentos entre o conjunto dos membros das comissões envolvidas e a fim de identificar 
mais claramente as maiorias e as minorias intercomissões. Em seguida, os membros das 
comissões envolvidas votam conjuntamente as alterações apresentadas às propostas 
legislativas. Em consequência, é submetido à sessão plenária um único relatório, mais 
equilibrado, elaborado no quadro da cooperação entre os relatores das comissões
envolvidas. O conjunto dos trabalhos preparatórios da reunião conjunta e da votação 
conjunta das comissões envolvidas é levado a cabo pelos relatores no seio das respectivas 
comissões, sendo que o melhor meio é, possivelmente, encarregar um grupo de trabalho 
intercomissões da preparação da votação".

Na sua reunião de 19 de Março de 2009, a Conferência dos Presidentes "aprovou por 
votação, além do ‘processo de comissões associadas’ [previsto pelo artigo 47.º (novo 
artigo 50.º)], a elaboração de uma outra opção no Regimento, em virtude da qual a 
Conferência dos Presidentes poderá lançar um processo de reuniões conjuntas das comissões 
e uma votação conjunta em casos muito específicos, quando a questão relevar, de forma 
quase equitativa, da competência de pelo menos duas comissões […]". 

Em 6 de Maio de 2009, o Parlamento procedeu à revisão do seu Regimento e criou, sob o 
artigo 51.º, um novo "processo de reuniões conjuntas de comissões"1:

"Quando estiverem preenchidas as condições previstas no n.º 1 do artigo 49.º e no artigo 50.º, se a 
Conferência dos Presidentes considerar que a questão se reveste de importância significativa, poderá 
decidir que seja aplicado um processo de reuniões conjuntas das comissões e de votação conjunta. 
Neste caso, os relatores em questão elaborarão um único projecto de relatório, que será examinado e 
votado pelas comissões interessadas em reuniões conjuntas realizadas sob a presidência conjunta dos 
presidentes das comissões envolvidas. As comissões envolvidas poderão criar grupos de trabalho 
intercomissões para preparar as reuniões e as votações conjuntas".

No início de 2010, a Conferência dos Presidentes das Comissões examinou um projecto de 
"directrizes para a cooperação entre comissões em conformidade com o artigo 51.º do 

                                               
1 Relatório A6-273/2009 da Comissão dos Assuntos Constitucionais, relator Richard Corbett.
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Regimento"1. Jo Leinen, em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar (ENVI), e Sharon Bowles, em nome da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários (ECON), apresentaram observações e propostas de alteração a este 
texto2.

O presidente da Conferência dos Presidentes das Comissões, Klaus-Heiner Lehne, por carta 
de 11.3.20103, submeteu à Comissão dos Assuntos Constitucionais, de acordo com o 
artigo 211.º, n.º 1, do Regimento (dúvidas quanto à aplicação ou à interpretação do 
Regimento), três questões relativas à aplicação do artigo 51.º, que se resumem do seguinte 
modo:

1) No caso do processo legislativo ordinário, o processo do artigo 51.º é aplicável durante 
todo o processo legislativo ou apenas em primeira leitura?

2) Os direitos associados ao estatuto de "comissão competente quanto à matéria de fundo", 
como o direito de apresentar alterações ou uma proposta de rejeição em sessão plenária, 
só podem ser exercidos pelas comissões envolvidas agindo conjuntamente?

3) As comissões devem decidir conjuntamente sobre a forma como o Parlamento exerce os 
seus direitos no que respeita a projectos de actos delegados ou a medidas de execução 
baseados, eles próprios, num acto legislativo que, por sua vez, foi adoptado segundo o 
processo do artigo 51.º (actos de "comitologia")? 

Klaus-Heiner Lehne sugeriu, por outro lado, a anexação ao Regimento, em virtude do 
artigo 215.º, alínea d), de directrizes para facilitar a execução deste processo inovador.

Jo Leinen, presidente da Comissão ENVI, em carta de 25.3.20104, submeteu igualmente a 
problemática à Comissão dos Assuntos Constitucionais, sugerindo que a situação fosse
clarificada por uma revisão do Regimento. Jo Leinen sublinha particularmente a 
impossibilidade prática de conjugar duas ou mais comissões em segunda leitura de uma 
co-decisão ou em "comitologia". Toda uma série de artigos do Regimento (artigo 43.º, n.º 1, 
artigo 63.º, n.º 1, artigos 87.º e 88.º, n.ºs 2 e 3 e, especialmente, artigo 188.º) menciona apenas 
uma única comissão, o que demonstra que, nesse caso, não há lugar para uma segunda 
comissão.

Estão actualmente em estudo dois dossiês legislativos segundo o processo do artigo 51.º, 
envolvendo a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e a 
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros: Cooperação judiciária em 
matéria penal: decisão europeia de protecção e Prevenção e luta contra o tráfico de seres 
humanos e protecção das vítimas.

Os dois dossiês encontram-se em fase de primeira leitura e a aprovação de um projecto de 
relatório tendo em vista um acordo em primeira leitura com o Conselho está prevista para o 
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mês de Novembro. Até à data, não se verificaram problemas práticos, tendo as reuniões 
extraordinárias conjuntas das duas comissões tido lugar no início ou no fim de reuniões 
ordinárias. 

Dois outros casos de aplicação do artigo 51.º foram autorizados pela Conferência dos 
Presidentes em 8 de Julho, a pedido das comissões envolvidas, a Comissão dos Orçamentos e 
a Comissão do Controlo Orçamental, designadamente a proposta de regulamento que altera o 
Regulamento Financeiro (COM (2010)0071) e a proposta de regulamento que altera o 
Regulamento Financeiro, no que diz respeito ao Serviço Europeu de Acção Externa 
(COM (2010)0085). O segundo processo terminou com um acordo em primeira leitura
aprovado em sessão plenária no período de sessões de Outubro.

II. OPÇÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais dispõe, em virtude dos artigos 211.º e 212.º do 
Regimento, do direito de, por um lado, elaborar uma interpretação e, por outro lado, propor 
uma alteração ao Regimento. 
A inserção de "directrizes" para facilitar a execução do novo processo, como sugerido por 
Klaus-Heiner Lehne, colide com o facto de o texto formulado pela Conferência dos 
Presidentes das Comissões conter, além de disposições processuais, disposições de ordem 
administrativa e técnica que não se prestam a ser integradas no Regimento. Isto não exclui a 
adopção, em paralelo a uma alteração do artigo 51.º, de um anexo ao Regimento que reja os 
pormenores da aplicação desta norma (ver ponto IV, alínea 3)). 

III. INTERPRETAÇÃO

1) No que respeita às duas primeiras questões colocadas (âmbito da competência das 
"comissões conjuntas" no processo legislativo), uma abordagem gramatical/sistemática 
poderia, partindo da redacção da norma, conduzir à conclusão de que o processo se limita 
à elaboração e adopção do projecto de relatório em comissão: "Neste caso, os relatores 
em questão elaborarão um único projecto de relatório, que será examinado e votado pelas 
comissões interessadas em reuniões conjuntas…" (artigo 51.º, segundo período). Esta 
interpretação parece ser confirmada por uma consideração "sistemática", designadamente 
a circunstância de o artigo 51.º, como os artigos 49.º e 50.º, constituir uma excepção à 
regra de base do artigo 43.º – envio às comissões competentes quanto ao fundo para 
apreciação –, excepção essa que deve ser interpretada de forma restritiva. Esta 
interpretação conduz, pois, à conclusão de que, após a adopção do relatório em comissão, 
o processo regressa à fase anterior à autorização da aplicação do artigo 51.º pela 
Conferência dos Presidentes. Isto quer dizer que, em caso de conflito, a Conferência dos 
Presidentes, com base numa recomendação da Conferência dos Presidentes das 
Comissões, será chamada a designar, para a prossecução do processo, uma comissão 
competente quanto ao fundo e uma comissão encarregada de emitir parecer.

A esta análise jurídica há que juntar uma circunstância prática: é afirmado que, por força 
dos condicionalismos de prazos em segunda leitura de um processo legislativo, é 
tecnicamente impossível envolver mais do que uma comissão nos trabalhos. Convém 
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aqui ter em conta o facto de, até ao momento, o processo do artigo 51.º não ter sido 
aplicado no quadro de um processo legislativo que tenha chegado a segunda leitura, o 
que, aliás, não é muito provável que se verifique, já que um grande número de processos 
termina com um acordo em primeira leitura.

2) De um ponto de vista "histórico"/teleológico, o terceiro relatório intercalar do grupo de 
trabalho sobre a reforma do Parlamento, encontrando-se na base da criação do processo, 
revela que as relações entre as comissões envolvidas devem assentar na "igualdade e na 
cooperação". Em contrapartida, o relatório não trata explicitamente a questão de saber até 
que fase do processo a igualdade e a cooperação devem prevalecer.

O objectivo do novo processo consiste, segundo o grupo de trabalho, em criar a 
possibilidade de as comissões interessadas se reunirem conjuntamente de modo a que 
possa haver uma troca de argumentos numa fase inicial e as maiorias e minorias entre as 
comissões se tornem mais claras. O objectivo do novo processo é, portanto, "preparar o 
terreno" em casos de importância significativa para a sessão plenária e aliviá-la das 
exigências de forma. Ora, é lícito argumentar que esta lógica é válida para todas as fases 
do processo legislativo ordinário até à adopção do acto final. As "comissões conjuntas" 
do artigo 51.º tornam-se, no que respeita a este processo de excepção, "comissões 
competentes quanto ao fundo", de modo que, por exemplo, uma posição comum do 
Conselho é automaticamente enviada às duas (ou mais) comissões (artigo 63.º, n.º 1, do 
Regimento). 

Consoante o método de interpretação escolhido, alcançam-se, pois, resultados opostos no 
que respeita às duas primeiras questões colocadas.

3) A terceira questão (competência das "comissões conjuntas" em processos de 
"comitologia") reveste-se de alguns aspectos específicos. Em primeiro lugar, pode 
afirmar-se que o exame de um projecto de acto delegado ou de medidas de execução 
constitui um "novo processo" (os artigos correspondentes encontram-se no Capítulo 11, 
"Outros processos", e não nos capítulos consagrados ao processo legislativo). Em 
segundo lugar, pode ter-se em consideração que os actos derivados normalmente não se 
revestem da mesma "importância significativa" que o acto de base. Eles não devem, no 
caso de "actos delegados", dizer respeito a "elementos essenciais" do acto de base. A 
atribuição do dossiê pela Conferência dos Presidentes a duas ou mais comissões pode 
assim ser considerada limitada ao processo legislativo. Para respeitar os interesses 
legítimos da comissão conjunta na fase de "comitologia", existe, por outro lado, a 
possibilidade de uma aplicação por analogia do artigo 88.º, n.º 1, segundo período, e de 
prever que a comissão competente quanto ao fundo convide a comissão conjunta 
comunicar-lhe o seu parecer, oralmente ou por carta.

Ao seguir esta abordagem, a Conferência dos Presidentes será chamada, com base numa 
recomendação da Conferência dos Presidentes das Comissões, a designar, em caso de 
conflito, uma comissão competente quanto ao fundo e, eventualmente, uma ou mais 
comissões encarregadas de emitir parecer, com vista a examinar o projecto de acto 
delegado ou de medidas de execução em causa.

Por outro lado, é lícito afirmar que a condição de uma competência "quase igual" quanto 
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a um assunto verificada no processo legislativo, indispensável para a aplicação do 
artigo 51.º, não cessa com a adopção do acto de base, e a necessidade de harmonizar as 
posições de várias comissões antes da fase de sessão plenária pode fazer-se sentir da 
mesma forma a nível da "comitologia". 

O argumento da impossibilidade técnica de associar duas ou mais comissões a nível da 
comitologia pode igualmente ser aqui invocado, mas também neste caso não existe 
experiência prática.

IV. ALTERAÇÃO

1) Teoricamente, a comissão competente para o Regimento poderia, sob a forma de 
alteração ao Regimento, propor a supressão pura e simples do artigo 51.º, tendo em conta 
os problemas inextricáveis da sua execução. Esta opção deverá, no entanto, encontrar 
uma forte oposição, dado que a disposição em causa foi introduzida há pouco tempo e 
não teve oportunidade de ser verdadeiramente testada na prática.

2) Em segundo lugar, poderia propor-se uma alteração da redacção do artigo em causa para 
clarificar o âmbito e a duração da "comunidade de acção" entre as comissões envolvidas, 
como mencionado a respeito de uma eventual interpretação no ponto III, alínea 2). 

Do mesmo modo, poderia estipular-se que o processo conjunto cobre todas as fases do 
processo legislativo, mas não cobre eventuais processos de "comitologia", como 
igualmente mencionado a respeito de uma eventual interpretação no ponto III, alínea 3). 

Uma tal solução teria como vantagem uma maior autoridade da norma regulamentar 
comparativamente a uma interpretação, exigindo o processo, contudo, um relatório 
regulamentar que recolha, para ser aprovado em sessão plenária, a maioria dos votos 
favoráveis dos membros que compõem o Parlamento (artigo 232.º do TFUE e 
artigo 212.º, n.º 2, do Regimento).  

3) Por último, poderia pensar-se numa solução que consistiria em alterar o artigo 51.º do 
Regimento no sentido de atribuir à Conferência dos Presidentes a competência de fixar o 
âmbito e a duração do processo do artigo 51.º em cada caso individual. Esta solução teria 
como vantagem uma maior flexibilidade em comparação com as opções mencionadas na 
alínea 2) do presente ponto, mas teria como desvantagem um possível atraso no 
andamento do processo devido ao volume de trabalho da Conferência dos Presidentes. 

Através de uma alteração ao Regimento, certas regras gerais para o andamento do 
processo do artigo 51.º poderiam eventualmente ser introduzidas sob a forma de um 
anexo ao Regimento (sujeito às mesmas exigências de maioria que as alterações ao 
próprio Regimento). As opções 2) e 3) poderiam igualmente ser completadas e 
concretizadas com vista à sua aplicação na prática por directrizes não restritivas "para a 
cooperação entre comissões em conformidade com o artigo 51.º do Regimento", como 
elaboradas e propostas pela Conferência dos Presidentes das Comissões no início do ano1.

                                               
1 Anexo I.
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As opções 2) e 3) permitiriam reformular simultaneamente o artigo 51.º para definir mais 
claramente as condições em que é aplicável, uma vez que surgiram, na prática, dúvidas a 
este respeito. 


