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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Salienta a importância de o Parlamento adotar uma abordagem horizontal no que respeita 
ao exercício de poderes no âmbito do QFP;

2. Salienta que a delegação de poderes legislativos à Comissão envolve questões políticas e 
estratégicas significativas; assinala, no que diz respeito às propostas legislativas do QFP, 
que, quando não incluídos no ato de base, "alguns elementos, nomeadamente os objetivos, 
as prioridades e as dotações financeiras em termos gerais (...) devem ser adotados por 
atos delegados1",

3. Critica o facto de o Conselho e a Comissão tentarem sistematicamente evitar a previsão de 
atos delegados nas propostas legislativas; exorta essas instituições a respeitarem os artigos 
290.º e 291.º do TFUE no que diz respeito à natureza distinta dos atos delegados, em 
comparação com os atos de execução; relembra que, no domínio do emprego e dos 
assuntos sociais, o Parlamento contestou a validade da decisão EURES2 perante o 
Tribunal de Justiça, a fim de defender as suas prerrogativas;

4. Sublinha que, no que respeita aos elementos não-essenciais do ato de base, compete 
inteiramente ao Parlamento decidir quais devem ser regulados mediante uma delegação e 
quais não o devem ser; reconhece que deve delegar poderes com prudência, tendo em 
conta a necessidade de salvaguardar as suas prerrogativas e de assegurar a transparência 
do processo legislativo da UE;

5. Considera que, no contexto do alinhamento das antigas medidas de comitologia, as 
medidas anteriormente sujeitas ao procedimento de regulamentação com controlo devem 
tornar-se atos delegados e não atos de execução; exorta a Comissão a acelerar o 
alinhamento;

6. Considera que o atual prazo para controlo de atos de execução é demasiado curto e que, 
por conseguinte, não permite a devida supervisão dos atos de execução por parte do 
Parlamento;

7. Salienta que o nível de informação e de transparência no que se refere à transmissão e à 
preparação dos atos delegados deverá ser melhorado;

                                               
1 Ata da reunião da Conferência dos Presidentes, de 15.11.2012, com base na carta do Presidente da Conferência 
dos Presidentes das Comissões, Klaus-Heiner Lehne, de 25.10.2012, ao Presidente do Parlamento Europeu.
2 JO L 328 de 28.11.2012, p. 21, Decisão de execução da Comissão, de 26 de novembro de 2012, que executa o 
Regulamento (UE) n.º 492/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere à compensação das 
ofertas e dos pedidos de emprego e ao restabelecimento da rede EURES. 


