
LT\1017671PT.doc PE528.110v01-00

PT Unida na diversidade PT

Carta endereçada em 22 de janeiro de 2014 por Klaus-Heiner Lehne, Presidente da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, a Carlo Casini, Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais

Tradução

Assunto: Parecer sobre a alteração do artigo 90.º, n.º 5, do Regimento

Exmo. Senhor Presidente,

Por carta de 27 de novembro de 20131, o Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais 
propôs à Comissão dos Assuntos Jurídicos que emitisse um parecer sobre a alteração do artigo 90.º, 
n.º  5, do Regimento. Em virtude de limitações de tempo, este parecer é emitido sob a forma de 
carta.

A Comissão dos Assuntos Jurídicos examinou esta questão na sua reunião de 21 de janeiro e 
aprovou o seguinte parecer por unanimidade, com 22 votos a favor2.

I. Alteração do texto em vigor do artigo 90.º, n.º 5, do Regimento

A ideia de alterar o artigo 90.º, n.º 5, do Regimento remonta a uma carta de 13 de fevereiro de 2013, 
que o Presidente da Comissão do Comércio Internacional endereçou ao Presidente da Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, em virtude de a Comissão do Comércio Internacional ter detetado uma 
discrepância entre o texto do artigo 90.º, n.º 5, e o artigo 128.º, n.º 5, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE).

O artigo 90.º, n.º 5, do Regimento, que faz parte das disposições sobre a celebração de acordos 
internacionais, estabelece o seguinte:

"5. Após a conclusão das negociações, mas antes da assinatura de qualquer acordo, o projeto 
de acordo será apresentado ao Parlamento para parecer ou aprovação. No caso de aprovação, 
aplicar-se-á o artigo 81.º."

O artigo 218.º, n.º 5, do TFUE estabelece o seguinte:

"5. O Conselho, sob proposta do negociador, adota uma decisão que autoriza a assinatura do 
acordo e, se for caso disso, a sua aplicação a título provisório antes da respetiva entrada em 
vigor."

Este número não se refere à participação do Parlamento Europeu. Porém, o n.º 6, que diz respeito à 

                                               
1 D(2013)59655.
2 Encontravam-se presentes no momento da votação: Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise 
Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, 
Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, 
Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
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decisão de celebrar o acordo, refere-se à aprovação ou à consulta do Parlamento Europeu.

Dado que o Regimento está sujeito às disposições dos Tratados1, a Comissão dos Assuntos Jurídicos 
propõe, por conseguinte, que a disposição central do artigo 90.º, n.º 5, seja reformulada como segue, 
por forma a ajustá-la aos Tratados: 

5. Após a conclusão das negociações, o projeto de decisão de celebração do acordo será 
apresentado ao Parlamento, para parecer ou aprovação. No caso de aprovação, aplicar-se-á o 
artigo 81.º.

II. Garantir o controlo parlamentar dos acordos internacionais em casos de aplicação a título 
provisório e de acordos mistos

No entanto, a questão da aprovação (ou consulta) do Parlamento em matéria de acordos 
internacionais é mais complexa. Como a Comissão do Comércio Internacional assinalou, ainda que 
se dê como adquirido que a aprovação (ou a consulta) do Parlamento ocorra no momento da 
celebração do acordo, ou seja, após a fase de assinatura, colocam-se problemas de legitimidade 
democrática em duas situações (que podem também ocorrer em simultâneo):

1. quando um acordo internacional é assinado e lhe é dada aplicação a título provisório, nos termos 
do artigo 218.°, n.º 5, sem que seja solicitada a aprovação (ou a consulta) do Parlamento dentro de 
um prazo razoável;

2. quando um acordo internacional é de caráter misto, ou seja, quando tem de ser assinado tanto pela 
União como pelos Estados-Membros, já que abrange domínios que são, ao mesmo tempo, da 
competência externa da União e da competência dos Estados-Membros, e não é solicitada a 
aprovação (ou a consulta) do Parlamento, até que a maioria dos Estados-Membros, ou todos eles, 
tenham concluído os seus processos internos de ratificação.

No primeiro caso, existe um problema de legitimidade democrática, uma vez que o acordo 
internacional está a ser aplicado provisoriamente durante um período prolongado, sem a aprovação 
do Parlamento. No segundo caso, o problema prende-se com a redução da posição do Parlamento, já 
que as instituições nacionais são as primeiras a intervir. Este problema é especialmente acentuado, 
porque os acordos mistos se referem em primeiro lugar, de um modo geral, a questões que são da 
competência externa exclusiva da União Europeia, e só de forma limitada a questões em que os 
Estados-Membros têm uma competência residual.

a) Aplicação a título provisório

Neste contexto, a Comissão dos Assuntos Jurídicos deseja chamar a atenção para o artigo 25.°, n.º 2, 
da Convenção de Viena relativa ao direito dos Tratados, de 23 de maio de 19692, que estabelece o 
seguinte:

                                               
1 Tribunal de Justiça, Acórdão de 21 de outubro de 2008, Alfonso Luigi Marra v Eduardo De Gregorio and Antonio 
Clemente, processos apensos  C-200/07 e C-201/07, n.° 39.
2 Nações Unidas, Convenção de Viena relativa ao direito dos Tratados, de 23 de maio de 1969, Recueil des traités 
des Nations unies, vol. 1155, p. 331.
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“2. Salvo disposição do tratado ou acordo dos Estados que tenham participado na negociação 
em contrário, a aplicação a título provisório de um tratado, ou de uma parte de um tratado 
relativamente a um Estado cessa se este notificar os outros Estados, entre os quais o tratado é 
aplicado provisoriamente, da sua intenção de não se tornar Parte no mesmo.”

Nos termos do artigo 218.º, n.os 5 e 6, do TFUE, o Conselho pode efetivamente decidir aplicar um 
acordo internacional a título provisório antes de o Parlamento ter dado a sua aprovação. 

No entanto, uma vez lido em conjugação com o artigo 25.º, n.º 2, da Convenção de Viena, 
torna-se claro que a aplicação a título provisório não pode prosseguir se o Parlamento Europeu se 
tiver oposto ao acordo internacional, uma vez que, em direito internacional, essa objeção deve 
ser considerada como prova da intenção da União Europeia de não se tornar parte no acordo1.

A fim de salvaguardar a posição do Parlamento no processo, seria por isso judicioso incluir uma 
disposição no artigo 90.° garantindo que o Parlamento adota uma posição sobre qualquer acordo 
internacional que esteja a ser aplicado a título provisório que não tenha sido ainda submetido à  sua 
aprovação (ou à sua  consulta), depois de decorrido um período razoável. A duração deste período 
será objeto de discussão, mas esta comissão sugere que um ano poderia ser o prazo adequado.

O novo número do artigo 90.° que daria aplicação a esta disposição poderia ter a seguinte redação:

«Quando, decorrido um ano sobre a decisão do Conselho, nos termos do artigo 218.º, 
n.º 5, do TFUE, de assinar e aplicar a título provisório um acordo internacional, em 
relação ao qual o Conselho não solicitou a aprovação ou a consulta do Parlamento, nos 
termos do artigo 218.º, n.º 6, do TFUE, o Parlamento adotará oficiosamente a sua posição 
sobre esse acordo com base num relatório da comissão competente.»

Esta solução teria o mérito de pôr fim à aplicação provisória de acordos que o Parlamento não 
tenciona aprovar, e desincentivaria atrasos na intervenção do Parlamento.

b) Acordos mistos

A fim de salvaguardar a posição do Parlamento também no caso dos acordos mistos, e tendo em 
conta que, na maioria dos casos, os acordos mistos se referem a questões que são principalmente da 
competência da União Europeia e sobre as quais os Estados-Membros têm apenas uma competência 
residual, poderia ser introduzida uma disposição semelhante para cobrir tais casos. Tal disposição 
teria a vantagem de garantir que o Parlamento Europeu não fosse o "último da fila" quando se trata 
de aprovar acordos internacionais mistos.

O novo número do artigo 90.° que daria aplicação a esta disposição poderia ter a seguinte redação:

«Quando, decorrido um ano sobre a decisão do Conselho, nos termos do artigo 218.º, 
n.º 5, do TFUE, de assinar e aplicar a título provisório um acordo internacional, em 
relação ao qual o Conselho não solicitou a aprovação ou a consulta do Parlamento, nos 
termos do artigo 218.º, n.º 6, do TFUE, o Parlamento adotará oficiosamente a sua posição 
sobre esse acordo com base num relatório da comissão competente.»

                                               
1 Tal como se verificou em relação ao ACTA (Acordo Comercial Anticontrafação entre a União Europeia e os seus 
Estados-Membros, a Austrália, o Canadá, o Japão, a República da Coreia, os Estados Unidos Mexicanos, o Reino de 
Marrocos, a Nova Zelândia, a República de Singapura, a Confederação Suíça e os Estados Unidos da América).
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Esta solução teria o mérito de encorajar o Conselho a envolver mais atempadamente o Parlamento 
no processo, tal como se afigura indicado na maioria dos casos de acordos mistos.

***

Espero que este parecer, e em particular as propostas de alteração ao Regimento, sejam úteis à 
comissão a que V. Exa. preside ao ser examinada a questão de uma possível alteração do artigo 90.°, 
n.º 5. 

(Fórmula de cortesia e assinatura)


