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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

referente à revisão do acordo-quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a 
Comissão
(2010/2118(ACI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 295.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
(TFUE),

– Tendo em conta a sua Decisão de 26 de Maio de 2006 sobre a revisão do acordo-quadro 
sobre as relações entre o Parlamento e Europeu e a Comissão1 e a sua resolução de 9 de 
Fevereiro de 2010 sobre a revisão do Acordo-Quadro entre o Parlamento Europeu e a 
Comissão para a próxima legislatura2,

– Tendo em conta as decisões da Conferência dos Presidentes de 26 de Novembro de 2009 e 
de 1 de Julho de 2010,

– Tendo em conta o projecto de acordo-quadro revisto sobre as relações entre o Parlamento 
Europeu e a Comissão (a seguir designado “o acordo”),

– Tendo em conta o n.° 3 do artigo 25.° e o artigo 127.°, bem como o Anexo VII, ponto 
XVIII(4) do seu Regimento,

– Tendo em conta a sua decisão relativa à adaptação do Regimento do Parlamento ao 
acordo-quadro revisto sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 
(2010/0000(REG))3,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2010),

A. Considerando que os Tratados prevêem, pela primeira vez, uma base jurídica explícita
para os acordos interinstitucionais,

B. Considerando que o Tratado de Lisboa confere novos poderes ao Parlamento e à 
Comissão e prevê um novo equilíbrio interinstitucional, que deve reflectir-se no acordo,

C. Considerando que o Tratado de Lisboa aprofunda de forma significativa a democracia na 
UE, cometendo aos cidadãos da União, nomeadamente através do Parlamento, um poder 
reforçado em matéria de controlo da Comissão,

D. Considerando que o Tratado de Lisboa coloca o Parlamento em pé de igualdade com o 
Conselho no quadro do processo legislativo ordinário e em questões orçamentais e reforça 
o seu papel no âmbito da politica externa da UE, excepção feita ao papel relacionado com 
a politica externa e de segurança comum,

                                               
1 JO C 117E, de 18.5.2006, p. 123.
2 Textos aprovados, P7_TA(2010)0009.
3 Textos aprovados, P7_TA(....)....
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E. Considerando que o novo acordo reflecte esta evolução ainda que requeira algumas 
clarificações que seguidamente se enunciam,

1. Considera que o acordo revisto constitui uma evolução muito importante para o 
Parlamento no âmbito da cooperação com a Comissão;

2. Recorda os poderes que tradicionalmente são cometidos aos parlamentos com base no 
princípio da separação de poderes e que definem, no pleno respeito pelo Tratado de 
Lisboa, o acervo do acordo: poderes legislativos, controlo do executivo pelo Parlamento
(incluindo a dimensão das relações internacionais), obrigação de informação e presença 
do executivo no Parlamento;

3. Regozija-se, em particular, com as seguintes melhorias constantes do novo acordo:

3.1. Processo legislativo e programação: cooperação mútua

(a) disposições revistas relativas ao programa de trabalho da Comissão e à 
programação da UE, melhoria da participação do Parlamento (pontos 27, 30, 
41C (novo) e anexo 4 revisto),

(b) análise de todas as propostas pendentes no início do mandato de uma nova 
Comissão, tendo em conta os pareceres emitidos pelo Parlamento (ponto 32),

(c) nos domínios em que o Parlamento participa normalmente no processo 
legislativo, a Comissão apenas pode recorrer a instrumentos jurídicos não 
vinculativos (“soft law”) em casos devidamente justificados e depois de ter 
consultado o Parlamento (ponto 36B (novo)),

(d) o compromisso assumido pela Comissão no que respeita à adaptação, no mais 
breve trecho, do acervo comunitário ao novo regime de actos delegados 
(ponto 41A (novo)),

(e) obrigação assumida pela Comissão de prestar contas do seguimento dado aos 
pedidos de iniciativa legislativa, em conformidade com o disposto no artigo 
225.º do TFUE,

3.2. Controlo parlamentar

(f) disposições detalhadas sobre a eleição do Presidente da Comissão e desta última 
enquanto colégio, bem como sobre a sua composição, modificações eventuais e 
remodelações,

(g) novas disposições relativas à participação de comissários em campanhas 
eleitorais (ponto 2B novo),

(h) obrigação de a Comissão consultar o Parlamento se pretender proceder à revisão 
do Código de Conduta,

(i) obrigação de os candidatos ao cargo de director de agências regulamentares se 
apresentarem nas comissões parlamentares competentes para efeitos de audição
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(ponto 26 (novo)),

3.3. Dimensão interinstitucional das relações internacionais da UE

(j) disposições circunstanciadas relativas ao papel reforçado do Parlamento no 
quadro de negociações internacionais, incluindo o compromisso assumido pela 
Comissão de transmitir documentos confidenciais relativos a estas negociações 
com base em processos e salvaguardas apropriadas (pontos 19-21B (novo) e
novo anexo 3),

3.4. Obrigações em matéria de informação

(k) reconhecimento, pela Comissão, dos papéis confiados respectivamente ao 
Parlamento e ao Conselho pelos Tratados, nomeadamente no que se reporta ao 
principio fundamental da igualdade de tratamento, nomeadamente no que 
respeita ao acesso a reuniões e à comunicação de contribuições ou de outras 
informações relativas a questões legislativas e orçamentais (ponto 8),

(l) entabulamento de um diálogo regular entre o Presidente da Comissão e o 
Presidente do Parlamento sobre questões horizontais de importância 
fundamental e propostas legislativas importantes (ponto 10),

(m) disposições circunstanciadas relativas às informações a comunicar pelo 
Parlamento no contexto de reuniões da Comissão com peritos nacionais e 
preparação e execução da legislação e de instrumentos jurídicos não vinculativos 
(“soft law”) da União (ponto 13A (novo) e novo anexo 1),

(n) modalidades de cooperação no domínio das relações com os parlamentos 
nacionais (ponto 15A (novo)),

(o) disposições circunstanciadas relativas ao acesso do Parlamento a informações 
confidenciais, nomeadamente documentos secretos (anexo 2 revisto),

(p) possibilidade de a comissão competente consultar a Comissão quando apresenta 
uma revisão do seu Regimento em material de relações com a Comissão,

3.5. Presença da Comissão no Parlamento

(q) o compromisso assumido pela Comissão de dar prioridade à sua presença, 
quando solicitada, nas sessões plenárias e nas reuniões dos órgãos do Parlamento 
(ponto 37),

(r) novo período de perguntas com todos os membros da Comissão, por analogia 
com o modelo do período de perguntas com o Presidente da Comissão (ponto 
37A (novo)),

(s) melhorias introduzidas no tempo de uso da palavra, no respeito pela repartição 
indicativa desse período,

(t) convite para as reuniões da Conferência dos Presidentes e da Conferência dos 
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Presidentes das Comissões (ponto 10, terceiro travessão),

4. Entende que o parecer previsto no ponto 6 do acordo constitui um parecer a transmitir 
pelo Presidente do Parlamento na sequência de uma decisão da Conferência de 
Presidentes; considera que, antes de tomar uma tal decisão, a Conferência de Presidentes 
deve requerer o parecer da Conferência de Presidentes das Comissões sobre o projecto de 
Código de Conduta dos Comissários no que respeita aos conflitos de interesse ou questões 
éticas;

5. Assinala que, em todas as conferências internacionais, a Comissão confere o estatuto de 
observador aos deputados do Parlamento e prevê a sua presença em todas as reuniões 
pertinentes, nomeadamente nas reuniões de coordenação, nas quais a Comissão fornece 
formações sobre a sua posição no processo de negociação; salvo em casos excepcionais, 
face à inexistência de possibilidades jurídicas, técnicas ou diplomáticas, a Comissão não
pode recusar o estatuto de observador aos deputados do Parlamento, sendo que estes 
conceitos devem ser explicados previamente ao Parlamento e constituir objecto de uma 
interpretação muito rigorosa por parte da Comissão;

6. Entende que a expressão “conferências internacionais” enunciada nos pontos 21 e 
20B (novo) do acordo deve ser interpretada como englobando não apenas os acordos 
multilaterais mas também os acordos bilaterais que revistam importância política 
particular (nomeadamente acordos de cooperação política, acordos comerciais ou de 
pescas importantes) relativamente aos quais a aprovação do Parlamento é, em todo o caso, 
requerida;

7. Considera que as reuniões de órgãos criados por força de acordos internacionais 
multilaterais referidas no ponto 21A (novo) do acordo abrangem também os órgãos 
criados por acordos bilaterais contanto sejam preenchidas as condições enunciadas nesse 
ponto;

8. Em conformidade com o disposto no n.º 10 do artigo 218.º do TFUE, a Comissão informa 
imediata e plenamente o Parlamento quando desejar aplicar a titulo provisório um acordo 
internacional ou propor a sua suspensão e deverá ter em conta o parecer do Parlamento 
antes de o Conselho adoptar a sua decisão;

9. Exorta a Comissão a transmitir ao Parlamento uma informação completa sobre as 
negociações de acordos internacionais, incluindo "informações confidenciais" na acepção 
do ponto 1.2.1 do Anexo 2 do acordo, em conformidade com as disposições 
circunstanciadas enunciadas no referido Anexo; tal aplica-se também aos documentos 
confidenciais dos Estados-Membros ou de países terceiros, sob reserva de consentimento 
das fontes;

10. Entende que os instrumentos jurídicos de “soft law” no contexto do acordo devem incluir
recomendações, comunicações interpretativas, acordos voluntários e instrumentos 
facultativos;

11. Aprova o acordo anexo à presente decisão;

12. Decide anexar o acordo ao seu Regimento, em substituição do Anexo XIV, a fim de 
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facilitar o acesso e assegurar a transparência;

13. Encarrega o Presidente de transmitir a presente decisão e anexo, para conhecimento, ao 
Conselho, à Comissão e aos parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Até ao Tratado de Lisboa e à nova base jurídica do artigo 295.º do TFUE, os Tratados não 
encorajavam explicitamente as instituições da UE a celebrarem acordos interinstitucionais. 
Embora estes acordos não permitam modificar disposições do direito primário, contribuem, 
não raro, para as clarificar. O projecto de acordo-quadro revisto sobre as relações entre o 
Parlamento e a Comissão, que a Conferência dos Presidentes transmitiu à Comissão dos 
Assuntos Constitucionais tendo em vista a sua aprovação em sessão plenária, constitui, na 
realidade, o quinto acordo deste género celebrado entre as duas instituições. Este acordo 
reflecte de forma rigorosa o equilíbrio institucional criado pelo Tratado de Lisboa.

O novo acordo representa um progresso incontestável e significativo no domínio das relações 
com a Comissão. Tal como observado em todos os acordos, o texto final representa 
normalmente um compromisso entre as duas partes. Este compromisso final representa, 
porém, um meio-termo e constitui uma aplicação coerente e sensata do Tratado de Lisboa.

Tendo em conta os principais pilares da arquitectura parlamentar evocados no relatório –
competências legislativas, controlo do executivo pelo Parlamento (incluindo a dimensão das 
relações internacionais), dever de informação e presença do executivo no Parlamento –, as 
observações constantes da exposição de motivos circunscrevem-se a pontos não abordados no 
relatório.

Em relação ao processo legislativo e programação, importa destacar dois aspectos não 
explicitamente abordados. Em primeiro lugar, as alterações relativas à abordagem "Legislar 
melhor" e o anúncio de uma revisão do acordo interinstitucional sobre esta matéria. Trata-se 
de uma posição política de importância capital. Em segundo lugar, a nova regulamentação 
relativa aos estudos de impacto levados a efeito pela Comissão. O processo deve ser 
transparente e ter em conta diferentes cenários, incluindo o da não intervenção, e deve, em 
princípio, ser apresentado à comissão parlamentar competente durante o período de consulta 
com os parlamentos nacionais previsto no Tratado de Lisboa.

No que respeita ao controlo parlamentar, os aspectos mais importantes constam do relatório. 
No que respeita à dimensão interinstitucional das relações internacionais da UE, importa 
recordar que esta constituiu a questão mais espinhosa das negociações. O objectivo do 
Parlamento consiste em ser plenamente informado para poder dar a sua aprovação com 
conhecimento de causa, para conferir um carácter mais previsível ao processo e para evitar a 
não conclusão de acordos internacionais quando as negociações já foram levadas a termo.

No que se reporta à obrigação de informação, as questões relativas a informações 
confidenciais e a pessoas habilitadas a requerer informações constituíram objecto de um 
debate aprofundado, tendo sido extensas as negociações em torno das modalidades de 
comunicação das informações. Uma cooperação precoce com o Parlamento em relação aos 
pedidos de iniciativa legislativa com base em iniciativas dos cidadãos afigura-se crucial para 
assegurar a ligação entre o Parlamento e os cidadãos. As novas disposições que regem um 
melhor controlo da transposição e da aplicação do direito da União constituem uma conquista 
das novas competências parlamentares.

No que respeita à presença da Comissão no Parlamento, as principais disposições 
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encontram-se expostas no relatório. Importa, todavia, assinalar que estas disposições se 
reportam a todos os comissários, incluindo o Presidente e o Vice-Presidente/Alto 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. 

Em conformidade com este último ponto, o acordo-quadro será revisto à luz da experiência 
adquirida até finais de 2011.

À guisa de conclusão, importa assinalar que o novo acordo-quadro submetido à aprovação do 
Parlamento consolida as conquistas alcançadas com o Tratado de Lisboa e adita uma série de 
disposições, no pleno respeito dos Tratados, que constituem um progresso considerável na via 
do reforço das relações políticas entre as duas instituições.


