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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

Legislar Melhor

1. Congratula-se com o facto de a Comissão prosseguir a sua prática de análise da aplicação 
dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade pelas instituições da União e 
pelos parlamentos nacionais, com base nos "principais casos", melhorando assim a clareza 
do relatório "Legislar Melhor";

2. Chama a atenção para o papel reforçado dos parlamentos nacionais nos termos do Tratado 
de Lisboa no que respeita ao controlo das propostas legislativas, à luz dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, e, reconhecendo os problemas técnicos existentes, 
incentiva os parlamentos nacionais a fazer mais uso dos seus novos direitos, utilizando a 
Conferência das Comissões para os Assuntos Europeus, a COSAC, como uma plataforma 
para o intercâmbio das melhores práticas;

3. Destaca, neste contexto, a necessidade de os parlamentos nacionais, aquando da 
apresentação de um parecer, procederem, na medida do possível, a uma distinção entre os 
aspectos da subsidiariedade e da proporcionalidade; 

4. apela a que a base de dados EUR-Lex seja melhorada a fim de ficar mais transparente e de 
mais fácil utilização para os parlamentos nacionais;

Regulamentação inteligente

5. Propõe que se proceda a uma investigação para determinar se é possível encontrar e 
formalizar algum tipo de entendimento entre as instituições da União e os Estados-
Membros sobre a forma de aplicar as normas da "regulamentação inteligente ";

6. Salienta que o custo total avaliado dos encargos administrativos e regulamentares deve ser 
expresso em valores líquidos e não em valores brutos;

7. Salienta que os objectivos de redução dos encargos administrativos e regulamentares não 
só devem ser fixados até 2012, como também já devem estar definidos para o período 
posterior a essa data;

8. Reconhece o trabalho realizado até agora pelo Comité das Avaliações de Impacto no 
controlo da qualidade das avaliações de impacto da Comissão; sublinha, contudo, a 
necessidade de que este controlo se processe em estrita independência relativamente à 
Comissão, quer externalizando essa função a um organismo externo, quer organizando 
devidamente o Comité;   é de opinião que isso não iria interferir com o direito de iniciativa 
da Comissão, nem com as suas prerrogativas, mas antes reforçaria a credibilidade das 
avaliações;

9. Salienta que as limitações de tempo do procedimento parlamentar nem sempre permitem 



PE462.857v01-00 4/4 PA\864575PT.doc

PT

realizar avaliações de impacto a "alterações substanciais" às propostas da Comissão 
apresentadas em comissão; relembra, no entanto, que o Parlamento e o Conselho 
acordaram, em princípio, realizar uma avaliação de impacto suplementar sempre novos 
elementos com incidências no conteúdo jurídico ou económico do acto em causa sejam 
introduzidos no processo legislativo; solicita, portanto, uma melhor utilização das 
avaliações "ex-ante";

10. Salienta que a Comissão deve considerar a iniciativa dos cidadãos, introduzida pelo 
Tratado de Lisboa, como um elemento da democracia participativa, e não como um 
"subproduto" do Tratado, sendo antes uma componente do seu conceito de 
regulamentação inteligente, uma vez que abre uma nova via para a legislação;

11. É de opinião que a transposição das directivas da UE para a legislação dos Estados-
Membros não só deve ser concluída dentro do prazo, como também deve, na medida do 
possível, ser sincronizada, a fim de evitar efeitos como a distorção da concorrência entre 
os agentes económicos relevantes, a "sobrerregulação" ("gold plating"), etc..


