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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Cooperação para o Desenvolvimento cobre um conjunto relevante de actos da União 
Europeia (decisões de financiamento) que são adoptados no âmbito da Decisão de 
Comitologia: os relatórios anuais da Secretaria-Geral da Comissão Europeia mostram que no 
último triénio (2006-2008) a Comissão adoptou 795 medidas de execução neste domínio. 

Estas medidas são adoptadas, na sua maior parte, de acordo com o "procedimento de gestão" 
previsto no artigo 4.º da Decisão CE/1999/468 (Comitologia). 

No entender da Comissão DEVE, este procedimento não era satisfatório: por esse motivo, já 
tinham sido propostas, nos termos do antigo Tratado, alterações com vista à aplicação do 
procedimento de regulamentação com controlo às decisões referentes aos instrumentos de 
relações externas. 

Na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, as actuais disposições em matéria de 
comitologia terão de ser substituídas por actos delegados e actos de execução, em 
conformidade com o disposto nos artigos 290.º e 291.º do TFUE. 

Estão actualmente a decorrer difíceis negociações com a Comissão e o co-legislador sobre o 
objectivo declarado de a Comissão DEVE aplicar aos instrumentos financeiros de relações 
externas a disposição do Tratado relativa aos actos delegados (artigo 290.º).

A Comissão do Desenvolvimento não pode, por conseguinte, aceitar uma transformação 
automática do actual "procedimento de gestão" em "procedimento de exame".

É extremamente importante recordar que o processo legislativo ordinário é aplicável à política 
de cooperação para o desenvolvimento e isso implica que o Parlamento e o Conselho actuem 
em pé de igualdade enquanto co-legisladores. Consequentemente, o Parlamento Europeu deve 
exercer todos os poderes de controlo conexos sempre que estejam em causa actos delegados e 
de actos de execução.  Deve, nomeadamente, conservar os seus direitos actuais (direito de 
controlo, escrutínio democrático, acesso à informação) e a possibilidade de os ver reforçados 
após o Tratado de Lisboa.

Uma medida possível para assegurar que o Parlamento Europeu seja tratado em pé de 
igualdade passa pela concessão, aos seus representantes, do acesso às reuniões dos "comités 
de representantes dos Estados-Membros".

Por último, tanto o Parlamento Europeu como o Conselho devem poder apresentar objecções 
a qualquer projecto de medida de execução que seja contrária a um acto da União.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece as regras e os 
princípios gerais relativos aos mecanismos 
de controlo pelos Estados-Membros do
exercício das competências de execução 
pela Comissão

Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece as regras e os 
princípios gerais relativos ao exercício das 
competências de execução pela Comissão
em conformidade com o artigo 291.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia

Justificação

O regulamento proposto irá abranger todo o funcionamento das competências de execução 
nos termos do artigo 291.º do TFUE, e não apenas o controlo. Além disso, o Parlamento 
Europeu enquanto co-legislador deverá ser tratado em pé de igualdade com o Conselho. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia exige que o Parlamento 
Europeu e o Conselho estabeleçam as 
regras e princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências 
de execução pela Comissão.

(3) O Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia exige que o Parlamento 
Europeu e o Conselho estabeleçam as 
regras e princípios gerais relativos ao
exercício das competências de execução 
pela Comissão.

Justificação

Ver justificação da alteração 1.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) É necessário assegurar que os 
procedimentos aplicáveis a esse controlo 
sejam claros, efectivos e proporcionais à 
natureza dos actos de execução e reflictam 
os requisitos institucionais do Tratado, bem 
como a experiência adquirida e a prática 
comum seguida na aplicação da Decisão 
1999/468/CE.

(4) É necessário assegurar que os 
procedimentos aplicáveis ao controlo 
sejam claros, efectivos e proporcionais à 
natureza dos actos de execução e reflictam 
os requisitos institucionais do Tratado e a 
igualdade entre o Parlamento Europeu e 
o Conselho no que se refere a todos os 
actos adoptados nos termos do processo 
legislativo ordinário, bem como a 
experiência adquirida e a prática comum 
seguida na aplicação da Decisão 
1999/468/CE.

Justificação

Clarificação.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Devem ser estabelecidos critérios para 
determinar o procedimento a utilizar para 
a adopção de actos de execução. Para 
alcançar maior coerência e garantir que 
os requisitos processuais são 
proporcionais à natureza dos actos de 
execução a adoptar, estes critérios devem 
ser vinculativos.

(8) Sem prejuízo do procedimento a 
utilizar para a adopção de actos de 
execução, o qual é determinado no acto de 
base, o procedimento de exame deve, em 
princípio, ser utilizado para a adopção de 
medidas gerais de execução, sempre que 
sejam necessárias condições uniformes.

Justificação

A decisão de utilizar ou não o procedimento consultivo, que confere mais poder à Comissão, 
ou o procedimento de exame, em que os Estados-Membros têm mais poder, deve ser deixada 
ao co-legislador do acto de base.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O procedimento de exame deve 
aplicar-se unicamente à adopção de 
medidas de alcance geral destinadas a 
executar os actos de base e de medidas 
específicas susceptíveis de ter um impacto 
importante. Este procedimento deve 
prever o controlo dos Estados-Membros, 
de modo que as medidas não possam ser 
adoptadas se não estiverem em 
conformidade com o parecer do comité, 
excepto em circunstâncias muito 
excepcionais, em que a Comissão deve ter 
a possibilidade, não obstante um parecer 
negativo, de adoptar e aplicar as medidas 
durante um período de tempo limitado. A 
Comissão deve poder rever o projecto de 
medidas no caso de o comité não emitir 
qualquer parecer, tomando em 
consideração as opiniões expressas no 
comité.

(9) O procedimento de exame deve prever 
o controlo de modo a que as medidas não 
possam ser adoptadas se não estiverem em 
conformidade com o parecer do comité, 
excepto em circunstâncias muito 
excepcionais, em que a Comissão deve ter 
a possibilidade, não obstante um parecer 
negativo, de adoptar e aplicar as medidas 
durante um período de tempo limitado. A 
Comissão deve poder rever o projecto de 
medidas no caso de o comité não emitir 
qualquer parecer, tomando em 
consideração as opiniões expressas no 
comité.

Justificação

A decisão de utilizar ou não o procedimento consultivo, que confere mais poder à Comissão, 
ou o procedimento de exame, em que os Estados-Membros têm mais poder, deve ser deixada 
ao co-legislador do acto de base.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O procedimento consultivo deve 
aplicar-se em todos os outros casos e 
sempre que seja considerado o mais 
adequado.

Suprimido
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos aplicáveis nos casos em que 
um acto juridicamente vinculativo da 
União (seguidamente designado «acto de 
base») exija que a adopção de actos de 
execução vinculativos pela Comissão seja 
sujeita ao controlo dos Estados-Membros. 

O presente regulamento estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos aplicáveis nos casos em que 
um acto juridicamente vinculativo da 
União (seguidamente designado «acto de 
base») exija condições de execução 
uniformes e preveja que a adopção de 
actos de execução pela Comissão seja 
sujeita ao controlo dos Estados-Membros.

Justificação

Clarificação.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O procedimento de exame só pode 
aplicar-se na adopção de:

2. O procedimento de exame aplica-se em 
princípio na adopção de medidas gerais de 
execução, sempre que sejam necessárias 
condições uniformes.

(a) Medidas de execução de alcance 
geral; 
(b) Outras medidas de execução 
relacionadas com:
i) a política agrícola comum e a política 
comum da pesca;
ii) o ambiente, a segurança ou a 
protecção da saúde ou a segurança das 
pessoas, animais ou plantas;
iii) a política comercial comum.
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Justificação

A decisão de utilizar ou não o procedimento consultivo, que confere mais poder à Comissão, 
ou o procedimento de exame, em que os Estados-Membros têm mais poder, deve ser deixada 
ao co-legislador do acto de base.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Relativamente a todas as outras 
medidas de execução e às medidas de 
execução referidas no n.º 2, quando se 
considere adequado, é aplicado o 
procedimento consultivo.

Suprimido

Justificação

A decisão de utilizar ou não o procedimento consultivo, que confere mais poder à Comissão, 
ou o procedimento de exame, em que os Estados-Membros têm mais poder, deve ser deixada 
ao co-legislador do acto de base.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Objecções a projectos de medidas de 

execução
Sempre que o Parlamento Europeu ou o 
Conselho manifestarem a sua objecção a 
um projecto de medidas de execução cuja 
aprovação esteja prevista e que tenha sido
apresentado a um comité por força de um 
acto de base aprovado nos termos do 
artigo 294.º do Tratado, por considerarem 
que tais medidas não respeitariam esse 
acto de base, a Comissão reanalisará o 
projecto.
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A Comissão pode retirar os projectos de 
medidas de execução que tenham sido 
alvo de objecção por parte do Parlamento 
Europeu ou do Conselho, ou propor um 
novo projecto que tenha em conta as 
observações do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Justificação

O direito de controlo de que o Parlamento Europeu goza actualmente deve ser mantido. Por 
conseguinte, o artigo 8.º da Decisão 99/468 deve ser incluído no regulamento.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) as posições dos representantes dos 
Estados-Membros, e as respectivas 
justificações,

Justificação

As posições dos representantes dos Estados-Membros devem ser acessíveis ao Parlamento 
Europeu (que realiza todas as suas sessões e reuniões de comissões em público).

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Parlamento Europeu e o Conselho têm 
acesso às informações referidas no n.º 1.

2. O Parlamento Europeu, o Conselho e os 
Estados-Membros têm igual acesso às 
informações referidas no n.º 1. Para o 
efeito, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem ao mesmo tempo que 
os membros dos comités e nos mesmos 
termos todas as informações referidas no 
n.º 1.
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Justificação

A alteração clarifica as modalidades de transmissão da informação, retomando as 
disposições pertinentes do Acordo Interinstitucional de 3 de Junho de 2008.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os representantes do Parlamento 
Europeu têm acesso às reuniões dos 
comités na qualidade de observadores.

Justificação

As reuniões dos comités devem ser acessíveis aos observadores do Parlamento Europeu 
(cujas sessões e reuniões de comissões são públicas).

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Revogação da Decisão 1999/468/CE
É revogada a Decisão 1999/468/CE. 
O artigo 5.º-A da decisão revogada 
continuará a produzir efeitos no que diz 
respeito aos actos de base existentes que 
remetam para o mesmo.

Justificação

 Enquanto se aguarda a decisão sobre a aplicação do artigo 290.º (actos delegados) aos 
instrumentos financeiros das relações externas, a Decisão de Comitologia continua a ter uma 
aplicação limitada neste domínio.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os actos de base adoptados 
antes da entrada em vigor do presente 
regulamento prevejam o exercício de 
competências de execução pela Comissão 
em conformidade com a Decisão 
1999/468/CE, aplicam-se as seguintes 
regras:

Suprimido

(a) As referências ao artigo 3.° da Decisão 
1999/468/CE devem ser entendidas como 
referências ao artigo 4.° do presente 
regulamento;
(b) As referências aos artigos 4.° e 5.º da 
Decisão 1999/468/CE devem ser 
entendidas como referências ao artigo 5.° 
do presente regulamento.
(c) As referências ao artigo 6.° da Decisão 
1999/468/CE devem ser entendidas como 
referências ao artigo 6.° do presente 
regulamento;
(d) As referências aos artigos 7.° e 8.º da 
Decisão 1999/468/CE devem ser 
entendidas como referências ao artigo 8.° 
do presente regulamento.
2. Os artigos 3.° e 7.° do presente 
regulamento aplicam-se a todos os 
comités existentes.

Justificação

Um alinhamento automático, tal como é sugerido pela Comissão, comprometeria as 
prerrogativas do Parlamento Europeu. Este poderia ser concedido depois de se chegar a 
acordo sobre a aplicação do artigo 290.º (actos delegados) aos instrumentos de relações 
externas.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Adaptação dos actos existentes

A Comissão compromete-se a examinar a 
legislação da União em vigor e a 
apresentar as necessárias propostas 
legislativas para o alinhamento daquela 
com as disposições do Tratado de Lisboa, 
em especial com os artigos 290.º e 291.º 
do TFUE, até 31 de Dezembro de 2010. 

Justificação

Um alinhamento automático, tal como é sugerido pela Comissão, comprometeria as 
prerrogativas do Parlamento Europeu. Este poderia ser concedido depois de se chegar a 
acordo sobre a aplicação do artigo 290.º (actos delegados) aos instrumentos de relações 
externas. 

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-B
Limitação do alinhamento

O artigo 10.º do presente regulamento é 
aplicável a:
Regulamento (CE) n.º 1905/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 18 
de Dezembro de 2006 que institui um 
instrumento de financiamento da 
cooperação para o desenvolvimento1;
Regulamento (CE) n.º  1638/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de  
24 de Outubro de 2006 , que estabelece 
disposições gerais relativas à criação do 
Instrumento Europeu de Vizinhança e 
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Parceria2;
Regulamento (CE) n.º 1717/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de Novembro de 2006, que institui um 
instrumento de financiamento da 
cooperação para o desenvolvimento3;
Regulamento (CE) n.º 1889/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Dezembro de 2006, que institui um 
instrumento de financiamento da 
cooperação para o desenvolvimento4;
Regulamento (Euratom) n.º  300/2007 do 
Conselho, de 19 de Fevereiro de 2007 , 
que institui um Instrumento para a 
Cooperação no domínio da Segurança 
Nuclear5;
Regulamento (CE) n.º 1934/2006 do 
Conselho, de 21 de Dezembro de 2006 , 
que institui um instrumento de 
financiamento para a cooperação com os 
países e territórios industrializados e 
outros de elevado rendimento6;
Regulamento (CE) n.º 1085/2006 do 
Conselho, de 17 de Julho de 2006, que 
institui um Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão (IPA)7;
Regulamento (CE) n.º 1337/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Dezembro de 2008, que institui uma 
facilidade de resposta rápida ao aumento 
dos preços dos produtos alimentares nos 
países em desenvolvimento8;
Decisão 2006/526/CE do Conselho, de 17 
de Julho de 2006, sobre as relações entre 
a Comunidade Europeia, por um lado, e a 
Gronelândia e o Reino da Dinamarca, por 
outro9;
Regulamento (CE) n.° 1257/96 do 
Conselho, de 20 de Junho de 1996, 
relativo à ajuda humanitária10

1 JO L 378 de 27.12.2006, p. 41.
2 JO L 310 de 9.11.2006, p. 1
3 JO L 327 de 24.11.2006, p. 1.
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4 JO L 386 de 29.12.2006, p. 1.
5 JO L 81 de 22.3.2007, p. 1.
6 JO L 405 de 30.12.2006, p. 41
7 JO L 210 de 31.7.2006, p. 82.
8 JO L 354 de 31.12.2008, p. 62
9 JO L 208 de 29.7.2006, p. 28.
10 JO L 163 de 2.7.1996, p. 1

Justificação

O alinhamento horizontal automático sugerido pela Comissão, enquanto se aguarda uma 
decisão sobre a aplicação do artigo 290.º (actos delegados) aos instrumentos das relações 
externas, irá criar um vazio jurídico. Não há nada no regulamento proposto que sugira que a 
Comissão irá propor uma análise preliminar tendo em vista a introdução de actos delegados. 
Consequentemente, se os artigos 9.º e 10.º da proposta se mantiverem, eliminando assim o 
actual procedimento de comitologia vinculativo, a presente alteração proporcionará ao 
Parlamento Europeu a base jurídica necessária para poder apresentar objecções a medidas 
que violem actos em matéria de relações externas.

Em contrapartida, se as alterações 14 e 15 forem aprovadas, evitando assim a eliminação do 
actual procedimento de comitologia, as alterações 17 e 18 caducarão.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O artigo 10.º do presente regulamento é 
aplicável a partir de 1 de Dezembro de 
2010.

Suprimido

Justificação

Consequência da supressão do artigo 10.º.
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