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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação do Tratado de Lisboa no que respeita ao Parlamento Europeu
(2013/2130(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia e o Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta a sua decisão de 20 de outubro de 2010 sobre a revisão do 
Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia1,

– Tendo em conta as suas resoluções de 22 de novembro de 2012, sobre as eleições para o 
Parlamento Europeu em 20142, e de 4 de julho de 2013, sobre a melhoria da organização 
das eleições para o Parlamento Europeu em 20143,

– Tendo em conta o Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a 
Comissão Europeia,

– Tendo em conta o artigo 48.º e o artigo 119.º, n.º 2, do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e os pareceres da 
Comissão do Comércio Internacional, da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão 
das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A7-0000/2013), 

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, também, votar na 
pessoa da sua escolha; 

B. Considerando que o Presidente eleito da nova Comissão deve fazer plena utilização das 
prerrogativas que lhe são conferidas pelo Tratado de Lisboa e tomar todas as medidas 
adequadas para assegurar o funcionamento eficiente da próxima Comissão, não obstante a 
dimensão deste órgão, que, devido às decisões do Conselho Europeu, não será reduzida 
como previsto no Tratado de Lisboa;

C. Considerando que a responsabilização da Comissão perante o Parlamento deve ser 
reforçada através da programação anual e plurianual da União, bem como da criação de 
uma simetria entre as maiorias necessárias para a eleição do Presidente da Comissão e 
para a apresentação de uma moção de censura; 

D. Considerando que é preciso reforçar o papel que cabe ao Parlamento de definidor da 
                                               
1 JO C 70 de 8.3.2012, p. 98.
2 Textos aprovados, P7_TA(2012)0462.
3 Textos aprovados, P7_TA(2013)0323.
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agenda legislativa, assim como o princípio segundo o qual, em matéria legislativa, o 
Parlamento e o Conselho atuam em pé de igualdade, princípio esse que está consagrado no 
Tratado de Lisboa; 

E. Considerando que, por ocasião da investidura da nova Comissão, os acordos 
interinstitucionais vigentes devem ser revistos e melhorados;

Legitimidade e responsabilidade política da Comissão 
(Investidura e demissão da Comissão)

1. Realça a necessidade de reforçar a legitimidade democrática, a independência e o papel 
político da Comissão, estabelecendo uma relação mais direta entre a escolha dos eleitores 
e a eleição do Presidente da Comissão; 

2. Insta a próxima Convenção a repensar a forma como o Presidente da Comissão é eleito, a 
fim de fortalecer a legitimidade democrática da Comissão, contemplando a possibilidade 
da sua eleição direta; 

3. Reafirma que todos os partidos políticos europeus devem nomear os seus candidatos ao 
cargo de Presidente da Comissão com suficiente antecedência em relação à data marcada 
para as eleições europeias; 

4. Espera que os candidatos a Presidente da Comissão desempenhem um importante papel na 
campanha para as eleições europeias, distribuindo e promovendo em todos os 
Estados-Membros o programa político do respetivo partido político europeu;

5. Reitera o convite que dirigiu ao Conselho Europeu no sentido de que clarifique 
oportunamente, antes das eleições, a forma como pretende respeitar a escolha dos 
cidadãos europeus na nomeação do Presidente da Comissão, no quadro das consultas a 
realizar entre o Parlamento e o Conselho Europeu nos termos da declaração n.º 11 
anexada ao Tratado de Lisboa;

6. Solicita que alguns dos membros da próxima Comissão sejam escolhidos de entre os 
deputados recentemente eleitos ao Parlamento Europeu; convida os governos dos 
Estados-Membros a terem em devida consideração os votos dos seus concidadãos quando 
propuserem os seus candidatos a membros da Comissão Europeia; 

7. Considera que o Presidente eleito da Comissão deve atuar de forma mais autónoma no 
processo de seleção dos demais comissários; apela aos governos dos Estados-Membros 
para que apresentem, individualmente, uma lista de, no mínimo, três candidatos ao cargo 
de Comissário Europeu, permitindo que o Presidente da Comissão eleito escolha um dos 
candidatos dessa lista; exorta o Presidente recentemente eleito da Comissão a insistir, 
junto dos governos dos Estados-Membros, no sentido de que as listas de candidatos ao 
cargo de comissário lhe permitam assegurar uma composição da Comissão Europeia 
equilibrada em termos de género;

8. Considera, na sequência do acordo político alcançado na reunião do Conselho Europeu de 
11 e 12 de dezembro de 2013 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 
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adicionais tendo em vista um funcionamento mais eficaz da Comissão, sem prejuízo do 
direito de nomeação de um comissário por Estado-Membro; 

9. É de opinião que, nos termos dos tratados em vigor, a solução a adotar pode envolver a 
criação de um sistema de rotatividade de comissários com pasta e comissários sem pasta, 
assegurando, desta forma, uma relativa estabilidade do número e do conteúdo das pastas e 
garantindo, simultaneamente, que a representação das especificidades e dos interesses de 
todos os Estados-Membros seja equilibrada no processo decisório da Comissão; considera, 
neste contexto, que os comissários sem pasta devem participar plenamente no processo 
decisório e que poderiam assumir funções de representação da Comissão a nível europeu;

10. Salienta que, conforme referido no n.º 2 do Acordo-Quadro sobre as relações entre o 
Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, o candidato ao lugar de Presidente da 
Comissão deve ser instado a apresentar ao Parlamento Europeu, após a sua nomeação pelo 
Conselho Europeu, as orientações políticas para o seu mandato, seguidas de uma extensa 
troca de pontos de vista, antes de o Parlamento eleger o candidato proposto para o cargo 
de Presidente da Comissão;

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 tenha dado seguimento satisfatório até final do seu mandato;

12. Considera que, numa futura revisão dos tratados, a maioria atualmente exigida nos termos 
do artigo 234.º do TFUE para uma moção de censura à Comissão deve ser simplificada, 
por forma a exigir apenas a maioria dos membros que compõem o Parlamento Europeu;

Iniciativa e atividade legislativas 
(Competências e escrutínio parlamentares)

13. É de opinião que, embora a avaliação geral das relações interinstitucionais entre o 
Parlamento e a Comissão seja positiva, existe ainda um conjunto de questões e de 
dificuldades que requerem maior atenção e tomada de medidas; 

14. Salienta que o zelo pela eficiência não deve implicar uma menor qualidade da legislação 
ou o abandono dos próprios objetivos do Parlamento;

15. Destaca que o desafio da transparência está sempre presente e é comum a todas as 
instituições, incluindo nos acordos de primeira leitura; observa que o Parlamento tentou 
responder a este desafio através da aprovação dos novos artigos 70.º e 70.º-A do seu 
Regimento;

16. Está preocupado com os problemas ainda existentes na aplicação do processo legislativo 
ordinário, nomeadamente no quadro da Política Agrícola Comum (PAC) e da Política 
Comum das Pescas (PCP), bem como no alinhamento dos atos do antigo terceiro pilar 
com a hierarquia de normas do Tratado de Lisboa e, em geral, no que se refere à 
«assimetria» persistente em relação à transparência do envolvimento da Comissão nos 
trabalhos preparatórios dos dois ramos da autoridade legislativa; a este respeito, sublinha a 
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importância de adaptar os métodos de trabalho do Conselho de modo que os 
representantes do Parlamento possam participar em algumas das suas reuniões, quando 
devidamente justificado, nos termos do princípio da cooperação mútua sincera entre as 
instituições; 

17. Solicita à Comissão que faça uma melhor utilização da fase pré-legislativa, 
nomeadamente do contributo valioso recolhido com base em Livros Verdes e Livros 
Brancos, e que informe regularmente o Parlamento Europeu dos trabalhos preparatórios 
realizados pelos seus serviços, em igualdade de circunstâncias com o Conselho;

18. Considera que o Parlamento deve desenvolver e fazer pleno uso da sua estrutura autónoma 
para avaliar o impacto de eventuais alterações ou modificações significativas da proposta 
original apresentada pela Comissão;

19. Lamenta o facto de que, apesar de, formalmente, cumprir a sua responsabilidade 
respondendo no prazo de 3 meses aos pedidos de iniciativas legislativas apresentados pelo 
Parlamento, a Comissão nem sempre tem proposto um seguimento autêntico e substancial;

20. Solicita que, aquando da próxima revisão dos tratados, o direito de iniciativa legislativa do 
Parlamento seja plenamente reconhecido, tornando obrigatório que a Comissão dê 
seguimento a todos os pedidos de propostas legislativas apresentados pelo Parlamento nos 
termos do artigo 225.º do TFUE;

21. Considera que, aquando da próxima revisão dos tratados, o poder da Comissão de retirar 
propostas legislativas se deve restringir aos casos em que, após a aprovação da posição do 
Parlamento em primeira leitura, este esteja de acordo que a proposta já não se justifica 
devido a uma alteração das circunstâncias;

22. Chama a atenção para a necessidade de distinguir corretamente entre os elementos 
essenciais de um ato legislativo, que têm de ser definidos pela autoridade legislativa no 
próprio ato, e os vários elementos não essenciais no contexto de um instrumento 
legislativo, predominantemente de caráter técnico, que devem ser estabelecidos por meio 
de atos delegados;

23. Sublinha a importância da escolha entre atos delegados e atos de execução do ponto de 
vista da salvaguarda das prerrogativas do Parlamento, e reitera o seu pedido para que a 
Comissão e o Conselho cheguem a acordo com o Parlamento quanto à definição dos 
critérios para aplicação dos artigos 290.º e 291 do TFUE;

24. Exorta a Comissão a envolver de forma adequada o Parlamento na fase preparatória dos 
atos delegados e a facultar aos membros do Parlamento todas as informações pertinentes, 
nos termos do n.º 15 do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a 
Comissão Europeia. 

25. Solicita à Comissão que respeite o Acordo-Quadro no que toca ao acesso de peritos do 
Parlamento às reuniões de peritos da Comissão, evitando que sejam amalgamadas com as 
reuniões de comités de comitologia;

Relações internacionais
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(Competências e escrutínio parlamentares)

26. Constata que a rejeição do acordo SWIFT foi a primeira demonstração do Parlamento no 
uso das suas prerrogativas recentemente adquiridas;

27. Exige que o Parlamento seja total e rigorosamente informado em todas as fases dos 
procedimentos de celebração de acordos internacionais, por forma a assegurar que o 
Parlamento possa tomar a sua decisão final com conhecimento exaustivo da matéria em 
causa;

28. Realça a necessidade de assegurar que o Parlamento esteja, de facto, apto a emitir um 
parecer fundamentado sobre os mandatos de negociação; 

29. Reafirma a necessidade de o Parlamento adotar as medidas necessárias para acompanhar a 
aplicação de acordos internacionais;

Dinâmica constitucional
(Relações e acordos interinstitucionais)

30. Salienta que, nos termos do artigo 17.º, n.º 1, do TUE, a Comissão deve tomar a iniciativa, 
com vista à obtenção de acordos interinstitucionais quanto à programação anual e
plurianual da União; chama a atenção para a necessidade de envolver o Parlamento e o 
Conselho na elaboração do programa de trabalho anual da Comissão e destaca a 
importância de assegurar uma programação realista e fiável, que possa efetivamente ser 
executada e forneça a base para o planeamento interinstitucional;

31. Considera que o Acordo-Quadro celebrado entre o Parlamento e a Comissão, bem como 
as suas atualizações regulares, são essenciais para reforçar e desenvolver uma cooperação 
estruturada entre as duas instituições; 

32. Saúda o facto de o Acordo-Quadro aprovado em 2010 ter reforçado consideravelmente a 
responsabilização política da Comissão perante o Parlamento;

33. Sublinha que as regras sobre diálogo e acesso à informação permitem um escrutínio 
parlamentar mais exaustivo das atividades da Comissão, assegurando que o Parlamento 
seja tratado pela Comissão em pé de igualdade com o Conselho de Ministros;

34. Verifica que determinadas disposições do atual Acordo-Quadro podiam ser melhoradas; 
neste sentido, sugere que o Parlamento cessante aprove a linha geral e as prioridades de 
negociação a seguir nas negociações do Acordo-Quadro, de modo que essas propostas 
possam ser consideradas pelo novo Parlamento;

35. É de opinião de que este mandato deve explorar integralmente as possibilidades previstas 
nos atuais tratados para reforçar a responsabilização política do executivo e simplificar as 
disposições existentes sobre cooperação legislativa e política;

36. Relembra que um conjunto de questões técnicas, tais como atos delegados, medidas de 
execução, avaliação do impacto, tratamento de iniciativas legislativas e questões 
parlamentares, deve ser atualizado à luz da experiência adquirida durante a presente 
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legislatura; 

37. Lamenta que os seus repetidos apelos à renegociação do Acordo Interinstitucional de 2003 
sobre legislar melhor, com vista a ter em conta o novo quadro legislativo criado pelo 
Tratado de Lisboa, consolidar as atuais boas práticas e atualizar o Acordo com o programa 
relativo à regulamentação inteligente, continuem sem resposta; 

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 já referidas no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor, no acordo bilateral entre o Parlamento e o 
Conselho de Ministros e, em parte, no Acordo-Quadro;

39. Considera que, sem prejuízo da celebração de um acordo tripartido entre o Parlamento, a 
Comissão e o Conselho, os assuntos exclusivamente ligados às relações entre o 
Parlamento e a Comissão devem continuar a ser objeto de um acordo-quadro bilateral; 
salienta que o Parlamento não se contentará com resultados que não correspondam aos 
que podem ser alcançados nos termos do Acordo-Quadro vigente; 

40. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O objetivo do presente relatório é avaliar a aplicação do Tratado de Lisboa, analisando em 
particular as implicações das principais alterações por este introduzidas nas relações 
interinstitucionais entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia desde que entrou em 
vigor. 

Neste sentido e tendo em conta que o Tratado de Lisboa procura reforçar a dimensão 
democrática da UE, o relator começa por salientar a necessidade de haver uma ligação mais 
direta entre a escolha dos eleitores e a eleição do Presidente da Comissão. De facto, embora o 
papel da Comissão como «motor» impulsionador da atividade europeia não tenha sido posto 
em causa pelo Tratado de Lisboa, ao longo dos últimos quatro anos a Comissão perdeu, na 
prática, alguma da sua influência política no seio da arquitetura institucional da UE. Essa 
erosão do poder da Comissão está relacionada, em grande medida, com a crise económica e 
financeira que beneficia a intervenção e a autoridade do Conselho Europeu e favorece o 
intergovernamentalismo em detrimento do método comunitário.

Neste contexto e dado que a intensificação da integração europeia e a salvaguarda do método 
comunitário exigem uma Comissão mais forte que desempenhe um papel fundamental no 
quadro institucional europeu, é da maior importância considerar todas as soluções possíveis, a 
fim de reforçar a sua legitimidade democrática, a sua influência política e a sua eficiência, 
quer no âmbito dos tratados vigentes ou no contexto de uma futura revisão desses tratados.

No âmbito dos tratados atuais e tendo em vista as eleições de 2014 para o Parlamento 
Europeu, o relator apoia a proposta de nomeação de candidatos à presidência da Comissão 
pelos partidos políticos europeus. Contudo, considera que esta questão da legitimidade da 
Comissão deve ser cuidadosamente analisada numa futura revisão dos tratados. A este 
respeito e não obstante a preferência por um modelo parlamentar ou uma abordagem 
presidencial com a eleição direta do Presidente da Comissão, o relator considera que, sem 
prejuízo do reforço dos poderes de escrutínio do Parlamento, deve ser evitada uma 
parlamentarização excessiva do sistema e deve ser tido em conta o princípio da separação dos 
poderes. Nesse sentido e por forma a reforçar os poderes de escrutínio do Parlamento, o 
relator propõe a redução da maioria atualmente necessária, nos termos do artigo 234.º do 
TFUE, para a apresentação de uma moção de censura à Comissão, insta o candidato a 
Presidente da Comissão a apresentar o seu programa político ao Parlamento Europeu e chama 
atenção para a importância da programação anual e plurianual da União. Por outro lado, e a 
fim de evitar a excessiva parlamentarização do sistema, o relator defende que, de acordo com 
o princípio da separação de poderes, deve ser concedida maior autonomia ao Presidente da 
Comissão para escolher os membros da sua equipa e que este não deve ser forçado a solicitar 
a demissão dos comissários. Por conseguinte, o relator não faz qualquer referência à moção de 
desconfiança contra comissários individuais. 

No que concerne à eficiência da Comissão e visto que a prevista redução da dimensão da 
Comissão, nos termos do artigo 17.º, n.º 5, do TUE, já não produzirá efeitos em 2014 devido à 
decisão tomada pelo Conselho Europeu a pedido do governo irlandês, o relator propõe a 
criação de um sistema de rotatividade rigorosamente igual entre comissários com pasta e 
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comissários sem pasta, que reflita a variedade demográfica e geográfica de todos os 
Estados-Membros. Este sistema melhoraria o funcionamento da Comissão, ao assegurar uma 
relativa estabilidade no número e no conteúdo das pastas e ao facilitar os processos de 
coordenação interna, garantindo simultaneamente que a representação das especificidades e 
dos interesses de todos os Estados-Membros seria tida em consideração nas decisões tomadas 
pela Comissão. Para tal, todos os comissários devem manter um estatuto jurídico idêntico e 
deve ser plenamente reconhecido o direito de os comissários sem pasta participarem no 
processo decisório.    

Além disso, e tendo em conta que o Tratado de Lisboa veio reforçar consideravelmente o 
papel do Parlamento Europeu, conferindo-lhe novos poderes importantes relativos à 
legislação da UE e a acordos internacionais, o relator faz igualmente uma avaliação do 
desempenho do Parlamento e da Comissão, bem como da sua interação nestes domínios. 
Neste sentido, o relator chega à conclusão de que, embora o Parlamento tenha sido 
bem-sucedido no reconhecimento dos seus novos poderes e no seu papel enquanto 
colegislador responsável, tendo sido alcançados importantes progressos nas suas relações com 
a Comissão, existe ainda um conjunto de questões e de dificuldades, nomeadamente no que 
toca à partilha de informações, aos atos delegados e de execução, à avaliação do impacto, ao 
tratamento dado a iniciativas legislativas e às questões parlamentares, que requerem mais 
atenção e tomada de medidas.

Por fim, e tendo em conta o princípio da cooperação mútua sincera entre as instituições, o 
relator faz algumas recomendações atinentes à revisão do Acordo-Quadro sobre as relações 
entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia e convida o Conselho a participar num 
acordo trilateral específico com o Parlamento e a Comissão, com o objetivo de aprofundar o 
desenvolvimento de algumas questões técnicas previstas no Acordo Interinstitucional sobre 
legislar melhor, no acordo bilateral entre o Parlamento e o Conselho de Ministros, bem como, 
parcialmente, no acordo-quadro.


