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1. A questão a interpretar

Por carta de 4 de Março de 2011, o presidente da Comissão do Comércio Internacional, Vital 
Moreira, solicitou uma interpretação do artigo 51.º do Regimento, processo de reuniões 
conjuntas das comissões, relativamente a acordos internacionais no domínio do comércio 
internacional, mais concretamente no que respeita ao controlo e à conclusão de acordos 
comerciais internacionais. Vital Moreira refere, nomeadamente, que:

“poderia argumentar-se que as condições a que se refere o artigo 51.º são as 
aplicáveis ao artigo 50.º:

● o assunto enquadra-se quase em igual medida na esfera de competências de duas 
ou mais comissões,
ou

● diferentes partes do assunto são da competência de duas ou mais comissões.

Nestas condições, a Comissão do Comércio Internacional pode requerer a aplicação 
do artigo 51.º em relação à quase totalidade dos acordos internacionais que 
contenham um maior número de elementos da sua competência.”

“(…) a Comissão do Comércio Internacional gostaria de requerer a aplicação do 
artigo 51.º do Regimento em relação a alguns acordos internacionais muito 
importantes que se encontram na sua fase final. Contudo, antes de apresentar pedidos 
nesse sentido, ficaria grato se a vossa comissão me fornecesse uma interpretação do 
artigo em causa.”

Vital Moreira explica ainda que, com o Tratado de Lisboa, passou a ser necessário o 
consentimento do Parlamento para a conclusão de qualquer acordo comercial, quer se trate de 
um acordo “puramente” comercial, nos termos do artigo 207.º do TFUE, quer da vertente 
comercial de um acordo internacional, nos termos do artigo 217.º e/ou 218.º do TFUE. Os 
acordos presentemente em apreço são, nomeadamente, acordos de associação com a 
Comunidade Andina, o Mercosul e os países da América Central.

A questão suscitada pela Comissão do Comércio Internacional pode, pois, ser sintetizada do 
seguinte modo:

Pode o artigo 51.º do Regimento, processo de reuniões conjuntas das comissões, ser aplicado 
ao procedimento conducente a uma recomendação de aprovação ou rejeição da conclusão de 
um acordo internacional nos termos do n.º 6 do artigo 90.º e do n.º 1 do artigo 81.º?

2. Argumentação

Importa distinguir a questão levantada da questão de saber se o artigo 50.º, processo de 
comissões associadas, pode ser aplicado em relação a uma recomendação do tipo 
supramencionado. Para esta questão, a nossa comissão forneceu, em 13 de Fevereiro de 2009, 
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a seguinte resposta:

“As comissões associadas nos termos do artigo 47.º [actual artigo 50.º] para efeitos 
de controlo de um acordo internacional ao abrigo do artigo 83.º [actual artigo 90.º] 
não se aplicam ao processo de aprovação nos termos do artigo 75.º [actual artigo 
81.º].”1

Esta interpretação não foi contestada e foi integrada no artigo 50.º.

A principal argumentação subjacente a esta interpretação é descrita na carta endereçada ao 
Presidente:

“As disposições processuais específicas para reforçar a cooperação entre comissões 
ao abrigo do artigo 47.º do Regimento podem perfeitamente ser adequadas para 
relatórios elaborados ao abrigo dos n.ºs 2 e 5 do artigo 83.º na fase preparatória que 
precede a rubrica de um acordo internacional. Contudo, na fase final do processo, em 
que a comissão competente apenas pode aprovar ou rejeitar o acordo proposto, o 
conceito do artigo 47.º não se adequa. Com efeito, este conceito implica um padrão 
específico de distribuição de papéis, baseado no pressuposto de que é possível 
distinguir diferentes domínios de competência entre comissões relativamente à mesma 
questão e de que determinados elementos da comissão associada podem ser 
integrados pela comissão competente no seu relatório. Tal não é o caso num processo 
de aprovação.”

Este aspecto do processo de comissões associadas, nomeadamente a possibilidade de a 
comissão competente assumir determinados elementos da comissão associada, não existe no 
processo de reuniões conjuntas das comissões. Neste caso, participam na redacção de um 
único relatório, em igualdade de circunstâncias, duas comissões. O facto de o artigo 81.º do 
Regimento se referir a uma “recomendação” e não a um “relatório” é irrelevante, porquanto, 
de um ponto de vista funcional, um relatório e uma recomendação são equivalentes. Em 
consequência, não há qualquer razão para não aplicar o artigo 51.º do Regimento a um 
procedimento relativo à aprovação ou rejeição de um acordo internacional, desde que sejam 
satisfeitas as condições enunciadas neste artigo.

O artigo 51.º foi entretanto revisto. O projecto de relatório, na sua redacção actual, altera 
ligeiramente as condições para a aplicação do artigo 51.º, mas essa alteração é irrelevante para 
a questão que foi levantada. 

3. Resultado

A pergunta formulada supra pode ser respondida do seguinte modo:

                                               
1 Estavam presentes no momento da votação: Jim Allister, Costas Botopoulos, Carlos Carnero González, Richard 
Corbett, Andrew Duff, Aurelio Juri, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, György Schöpflin, 
Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber (presidente em exercício) e Andrzej 
Wielowieyski.
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O artigo 51.º do Regimento, processo de reuniões conjuntas das comissões, pode ser aplicado 
ao procedimento conducente a uma recomendação de aprovação ou rejeição da conclusão de 
um acordo internacional nos termos do n.º 6 do artigo 90.º e do n.º 1 do artigo 81.º, desde que 
sejam satisfeitas as condições enunciadas nessa disposição.

É perfeitamente possível que o tipo de acordos referidos pelo presidente da Comissão do 
Comércio Internacional satisfaça essas condições, mas, no contexto de uma interpretação, não 
é possível saber se casos individuais satisfazem ou não as condições enunciadas no artigo 51.º 
do Regimento.


