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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração do artigo 90.º do Regimento do Parlamento Europeu relativo aos 
acordos internacionais
(2013/2259(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do Presidente da Comissão dos Assuntos Externos, de 29 de 
janeiro de 2013, e a carta do Presidente da Comissão do Comércio Internacional, de 13 
de fevereiro de 2013, ao Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais,

– Tendo em conta os artigos 211.º e 212.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2014),

1. Decide incorporar no seu Regimento as alterações que se seguem;

2. Salienta que estas alterações entram em vigor no primeiro dia do próximo período de 
sessões;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão, 
para conhecimento.

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 90 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

4. O Parlamento poderá, em qualquer fase 
das negociações, com base em relatório da 
comissão competente e após apreciação das 
propostas relevantes apresentadas nos 
termos do artigo 121.º, aprovar 
recomendações e solicitar que estas sejam 
tomadas em consideração antes da 
celebração do acordo internacional em 
causa.

4. O Parlamento poderá, em qualquer fase 
das negociações e entre o fim das 
negociações e a celebração do acordo, 
com base em relatório da comissão 
competente e após apreciação das 
propostas relevantes apresentadas nos 
termos do artigo 121.º, aprovar 
recomendações e solicitar que estas sejam 
tomadas em consideração antes da 
celebração do acordo internacional em 
causa. Aplica-se o disposto no artigo 49.º, 
n.º 1, e nos artigos 50.º e 51.º, 
respetivamente, a qualquer eventual 
envolvimento de outras comissões.
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Or. en

Alteração 2

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 90 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

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.

5. Os pedidos de aprovação ou parecer do 
Parlamento apresentados pelo Conselho 
serão transmitidos pelo Presidente à 
comissão responsável, para ponderação 
em conformidade com o disposto nos 
artigos 81.º ou 43.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 3

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 90 – n.º 6

Texto em vigor Alteração

6. Antes da votação de aprovação, a 
comissão competente, um grupo político 
ou no mínimo um décimo dos deputados 
podem propor que o Parlamento solicite 
parecer ao Tribunal de Justiça sobre a 
compatibilidade do acordo internacional 
com os Tratados. Se o Parlamento aprovar 
a referida proposta, a votação de 
aprovação será adiada até que o Tribunal 
emita o seu parecer.

6. Antes da votação, a comissão 
competente, um grupo político ou no 
mínimo um décimo dos deputados podem 
propor que o Parlamento solicite parecer ao 
Tribunal de Justiça sobre a compatibilidade 
do acordo internacional com os Tratados. 
Se o Parlamento aprovar a referida 
proposta, a votação será adiada até que o 
Tribunal emita o seu parecer.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Pareceres no contexto da apreciação de acordos internacionais (artigo 90.º, n.º 4, 
alteração 1)

Em carta de 29 de janeiro de 2013, o Presidente da Comissão dos Assuntos Externos, 
deputado Elmar Brok, chamou a atenção para o facto de o Regimento não permitir atualmente 
que outras comissões emitam parecer sobre as deliberações em matéria de acordos 
internacionais, embora o aumento do número de acordos globais com uma importante 
componente comercial torne imprescindível que a Comissão do Comércio Internacional seja 
autorizada a dar o seu contributo para a definição da posição do Parlamento. O autor da carta 
salientou que o artigo 110.º, n.º 2, que versa as declarações da Comissão, do Conselho e do
Conselho Europeu, não proporciona um ensejo para que isso aconteça, na medida em que se 
refere a propostas de resolução apresentadas por uma comissão, um grupo político ou um 
mínimo de 40 deputados, relativamente às quais as outras comissões não podem emitir 
parecer. O artigo 90.º, n.º 4, sobre os acordos internacionais, também não se afigura adequado 
ao fim em vista, uma vez que se refere a «negociações» em curso, o que significa que, após a 
conclusão das negociações, um relatório elaborado com base nesta disposição deixaria de ser 
admissível. Finalmente, o artigo 81.º, n.º 3, relativo ao processo de aprovação, seria 
desprovido de qualquer utilidade, pois a ele só se pode recorrer quando o que está em jogo é 
uma «proposta» do Conselho, e não um acordo internacional. O autor da supracitada carta 
solicitou, por isso, que se ponderasse a alteração do artigo 110.º, n.º 2, a fim de viabilizar a 
emissão de pareceres de outras comissões.

Depois de ter analisado o caso, a Comissão dos Assuntos Constitucionais chegou à conclusão 
de que o objetivo de permitir a emissão de pareceres no contexto do escrutínio de acordos 
internacionais por parte do Parlamento Europeu poderia ser alcançado mediante uma alteração 
muito simples do artigo 90.º, n.º 4, tal como consta na alteração 1. Ao alargar o âmbito 
cronológico de aplicação da presente disposição, que passará da duração das negociações para 
o tempo correspondente a todo o processo, desde o início das negociações até à conclusão do 
acordo (antes do início das negociações, aplica-se o disposto no artigo 90.º, n.os 1 a 3), o 
Parlamento poderá intervir a qualquer momento para esclarecer a sua posição no que diz 
respeito ao processo de aprovação a que está vinculado. Simultaneamente, outras comissões 
poderão ser cooptadas na sua qualidade de comissões que emitem parecer ou de comissões 
associadas, de acordo com as modalidades previstas nos artigos 50.º ou 51.º. Propõe-se que o 
artigo 110.º, n.º 2, se mantenha inalterado.

Momento da aprovação de acordos internacionais pelo Parlamento, sua aplicação 
provisória e ratificação pelos Estados-Membros (artigo 218.º, n.os 5 e 6, do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia [TFUE], alteração 2)

Em carta de 13 de fevereiro de 2013, o Presidente da Comissão do Comércio Internacional,
deputado Vital Moreira, solicitou à AFCO que procedesse à análise do disposto no artigo 90.º, 
n.º 5 (acordos internacionais), sob o ponto de vista da sua compatibilidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia. Atualmente, este artigo estatui que «após a 
conclusão das negociações, mas antes da assinatura de qualquer acordo, o projeto de acordo 
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será apresentado ao Parlamento para parecer ou aprovação». Por seu turno, o artigo 218.°, 
n.º 6, do TFUE estipula que «o Conselho, sob proposta do negociador, adota uma decisão de 
celebração do acordo ... após aprovação do Parlamento Europeu, nos seguintes casos: ...». 
Deste modo, o Tratado não obriga expressamente o Conselho a solicitar a aprovação do 
Parlamento antes de autorizar a Comissão a assinar o acordo em nome da União Europeia.

O deputado Vital Moreira realçou ainda que já houve casos em que disposições de acordos 
comerciais foram aplicadas a título provisório, antes da consulta oficial ao Parlamento para 
efeitos de aprovação. É aqui que se coloca a questão de saber se esse procedimento é 
juridicamente correto, ou se o Conselho tem de aguardar até à aprovação do acordo por parte 
do Parlamento.

Finalmente, o deputado Vital Moreira, referindo-se à carta do deputado Elmar Brok de 29 de 
janeiro de 2013, chamou a atenção para o facto de haver casos em que são assinados acordos 
que devem ser concluídos ao mesmo tempo entre terceiros e a União, por um lado, e entre 
terceiros e os Estados-Membros, por outro (os chamados "acordos mistos"), e que o Conselho 
decide não submeter à aprovação do Parlamento até o processo de ratificação nos Estados-
-Membros estar praticamente concluído. Também aqui, a questão reside em saber se este 
procedimento é compatível com o Direito da União Europeia.

A comissão solicitou um parecer ao Serviço Jurídico1.

No que diz respeito à primeira questão, a aprovação de acordos internacionais, o parecer 
chegou à conclusão de que o artigo 218.º, n.º 6, do TFUE não vincula juridicamente o 
Conselho a solicitar a aprovação do Parlamento antes de autorizar a assinatura do acordo. O 
cerne da argumentação reside na circunstância de o artigo 218.º do TFUE estabelecer um 
procedimento em duas fases distintas, a assinatura e a celebração do acordo, o que significa 
que o Conselho pode tomar a decisão sobre a assinatura independentemente da decisão 
relativa à celebração, sem estabelecer um nexo entre ambas.

Quanto à segunda questão, a aplicação provisória de acordos, o parecer infere que o 
Conselho pode autorizar a aplicação provisória de um acordo a qualquer momento, depois de 
o negociador assim o ter proposto. O artigo 218.º do TFUE não obriga o Conselho a tomar 
esta decisão apenas depois de o Parlamento ter dado a sua aprovação à celebração do acordo. 
Este facto não impede o Parlamento de declarar, em qualquer fase do processo, por meio de 
uma declaração política sob a forma de recomendações adotadas ao abrigo do artigo 90.º, 
n.º 4, com a redação que lhe é dada pela alteração 1, que a aplicação provisória é inoportuna, 
na medida em que a aprovação do Parlamento é incerta, ou até porque se afigura plausível a 
rejeição do próprio acordo. Independentemente disso, o artigo 91.º recorda as obrigações 
especiais que recaem sobre a Comissão por força dos Tratados no que diz respeito ao dever de 
informação (artigo 218.º, n.º 10, do TFUE), a que a Comissão também está vinculada nos 
termos do Acordo-Quadro, em especial porque «informa plenamente e sem demora o 
Parlamento sempre que um acordo internacional for rubricado e informa-o o mais 
rapidamente possível sempre que tencionar propor ao Conselho a aplicação provisória desse 
acordo, indicando as razões da sua decisão, a menos que, por motivos de urgência, não possa 
proceder deste modo» (n.º 23 e Anexo 3, ponto 7). Tendo em conta estas obrigações, o artigo 

                                               
1 SJ-0431/13 de 8/8/2013.
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91.º define um procedimento especial em plenário.

Em relação à terceira questão, o momento da assinatura de um acordo misto, o parecer estima 
que o Conselho está autorizado a solicitar a aprovação do Parlamento antes, ou ao mesmo 
tempo, que o acordo seja remetido aos Estados-Membros para ratificação, de acordo com os 
procedimentos internos aplicáveis. O Conselho pode também aguardar até que esses 
procedimentos estejam concluídos num dos, em vários ou em todos os Estados-Membros em 
causa. Neste caso, a principal linha de raciocínio subjacente é a de que os procedimentos 
conducentes à celebração de um acordo internacional pela União, por um lado, e os seus 
Estados-Membros, por outro, são independentes. O momento em que o Conselho solicita a 
aprovação do Parlamento pode, assim, ser escolhido com base em considerações de 
oportunidade política.

A comissão examinou o parecer jurídico e subscreve as respetivas conclusões. Entendeu que a 
primeira conclusão torna indispensável uma alteração ao artigo 90.º, n.º 5, tal como se 
encontra formulada na alteração 2, porquanto, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de 
Justiça, o Regimento não pode conceder poderes ao Parlamento Europeu que não se 
encontrem expressamente reconhecidos numa medida legislativa ou no Direito primário1, a 
fim de que o Parlamento não fique em posição de obrigar o Conselho, por via do seu 
Regimento, a seguir uma prática que não se encontre estatuída no artigo 218.º do TFUE.

No que diz respeito às segundas e terceira questões, a comissão foi de parecer que não é 
imprescindível, nem uma alteração, nem uma interpretação formal, do artigo 90.º, na medida 
em que as respetivas conclusões resultam, aproximadamente, das apreciações referentes ao 
momento da assinatura. Em ambos os casos, como já foi mencionado, o artigo 90.º, n.º 4, com 
a redação que lhe é dada pela alteração 1, confere ao Parlamento, ao longo de todo o processo 
conducente à celebração do acordo, a possibilidade de expressar a sua posição sob a forma de 
recomendações com base num relatório da comissão competente.

Pareceres do Tribunal de Justiça (artigo 90.º, n.º 6, alteração 3)

A apreciação do artigo 90.º, na sequência dos pedidos apresentados pela Comissão do 
Comércio Internacional e pela Comissão dos Assuntos Externos, patenteou que o Artigo 90.º, 
n.º 6, carece de correção. Na verdade, esta disposição limita a possibilidade de o Parlamento 
solicitar um parecer do Tribunal de Justiça sobre a compatibilidade de um acordo 
internacional com os Tratados aos acordos que exigem a aprovação do Parlamento, com isso 
excluindo os acordos que pressuponham apenas a emissão de parecer. A disposição do 
Tratado que estabelece o direito de o Parlamento, o Conselho, a Comissão e os Estados-
-Membros obterem um parecer do Tribunal de Justiça Europeu, que é o artigo 218.º, n.º 11, do 
TFUE, não encerra, todavia, tal restrição. O objetivo da disposição do Tratado, que consiste 
em evitar que os acordos internacionais da UE entrem em conflito com o Direito primário da 
União, também não justifica uma tal restrição.

                                               
1 Cf., por exemplo, o acórdão de 17 de janeiro de 2013 nos processos apensos T-346/11 e T-347/11, Bruno 
Gollnisch.


