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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Constitucionais

2013/2130(INI)

3.2.2014

RETIFICAÇÃO 

ao projeto de relatório sobre a aplicação do Tratado de Lisboa no que respeita 
ao Parlamento Europeu
(2013/2130(INI))
(PE526.057v01-00)

Comissão dos Assuntos Constitucionais

Relator: Paulo Rangel

_______________________________________________________________

A pedido do relator, os considerandos e números abaixo indicados são corrigidos do seguinte 
modo:

A. Considerando que se deve aproveitar plenamente o aprofundamento da legitimidade 
democrática da União Europeia, conforme previsto no Tratado de Lisboa, através do 
processo que conduz à eleição do Presidente na Comissão Europeia e à investidura da 
Comissão Europeia, desta forma conferindo uma nova dimensão política às eleições 
europeias através da nomeação de candidatos àquele cargo pelos partidos políticos 
europeus e restabelecendo a ligação com os cidadãos ao permitir-lhes (é suprimida a 
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palavra «também») votar na pessoa da sua escolha; 

8. Considera, na sequência do acordo político alcançado na reunião do Conselho Europeu de 
11 e 12 de dezembro de (a menção ao ano «2013» é suprimida e substituída por) 2008 e 
da decisão do Conselho Europeu, de 22 de maio de 2013, relativa ao número de membros 
da Comissão Europeia, que devem ser previstas medidas adicionais tendo em vista um 
funcionamento mais eficaz da Comissão, sem prejuízo do direito de nomeação de um 
comissário por Estado-Membro; 

11. Insta o futuro Presidente indigitado da Comissão a ter em devida conta as propostas e 
recomendações para a legislação da União Europeia anteriormente apresentadas pelo 
Parlamento com base em relatórios de iniciativa ou resoluções que tenham recebido o 
apoio de uma ampla maioria dos membros do Parlamento Europeu e aos quais a anterior 
Comissão não tenha dado seguimento satisfatório até final do seu mandato;

38. Convida o Conselho de Ministros a exprimir a sua posição quanto à possibilidade de 
participação num acordo trilateral com o Parlamento e a Comissão, com o objetivo de 
obter novos progressos relativamente às questões técnicas (a expressão «já referidas» é 
substituída pela expressão) enunciadas até ao momento no Acordo Interinstitucional 
sobre legislar melhor, no acordo bilateral entre o Parlamento e o Conselho de Ministros e, 
em parte, no Acordo-Quadro;

Cumpre ter em conta estas correções aquando da apresentação de alterações.


