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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:

1. Chama a atenção para o facto de, desde a publicação do relatório, o Parlamento, o 
Conselho, a Comissão e os Estados-Membros terem chegado a um acordo sobre os 
documentos explicativos que definem a relação entre as componentes de uma diretiva e as 
partes correspondentes dos instrumentos de transposição nacionais («quadros de 
correspondência»); observa que as três instituições e os Estados-Membros acordaram em 
incluir nas diretivas um considerando que dispõe que os Estados-Membros em causa 
devem fornecer um quadro de correspondência nos casos em que tal seja necessário e 
proporcionado;

2. Recorda que, durante mais de 10 anos, o Parlamento e a Comissão tentaram, em vão, 
incluir nas diretivas disposições vinculativas em matéria de quadros de correspondência, 
frequentemente rejeitadas pelo Conselho, e saúda o acordo logrado;

3. Salienta que os quadros de correspondência são um instrumento inestimável para permitir 
à Comissão e ao Parlamento supervisionarem a correta transposição das diretivas pelos 
Estados-Membros, uma vez que, frequentemente, a relação entre uma diretiva e as 
disposições nacionais correspondentes é bastante complicada e, por vezes, quase 
impossível de reconstruir;

4. Realça a importância da transparência dos processos por infração, tendo em vista também 
a possibilidade de o Parlamento controlar a aplicação da legislação da União; assinala, 
neste contexto, que, no acordo-quadro revisto sobre as relações com o Parlamento, a 
Comissão se compromete a "disponibilizar ao Parlamento informações sucintas sobre 
todos os processos por infração a partir da carta de notificação formal, inclusivamente, 
caso solicitado (...) informações sobre as questões que são alvo do processo por infração"
e espera que esta cláusula seja aplicada de boa-fé na prática;

5. Recorda que o incumprimento de um prazo para a transposição de uma diretiva representa 
uma infração dos Tratados, como qualquer outro incumprimento de disposições 
substantivas, tendo de ser considerado e abordado em conformidade; congratula-se, a este 
respeito, com a possibilidade oferecida pelo Tratado de Lisboa de impor o pagamento de 
um montante fixo ou de uma multa ao Estado-Membro em questão, assim como o 
julgamento da infração;

6. Saúda o facto de a Comissão utilizar um grande número de instrumentos para agilizar o 
processo de transposição (listas de verificação da transposição, manuais ou notas 
interpretativas) e encoraja a Comissão a seguir, cada vez mais de perto, a transposição das 
diretivas antes do termo do prazo de transposição, especialmente no que diz respeito aos 
Estados-Membros menos "disciplinados", a fim de ser possível intervir rapidamente;

7. Chama a atenção para a aplicabilidade direta das disposições das diretivas, quando estas 
são suficientemente precisas e incondicionais ("efeito direto"), propõe à Comissão que 
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mencione essas disposições na sua justificação de uma diretiva e considera que os 
profissionais do direito deveriam ser mais cabalmente informados sobre as mesmas;

8. Apela à Comissão para que avalie em cada caso se, face ao elevado número de casos de 
não comunicação (470 pendentes, em 2010), a escolha de um regulamento se afigura mais 
apropriada do que a escolha de uma diretiva; observa que tal resolveria, simultaneamente, 
o problema dos Estados-Membros que vão além das normas requeridas por uma diretiva, 
gerando um efeito protecionista ("excesso de regulamentação");


