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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a Comissão é responsável perante o Parlamento,

B. Considerando que o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) coloca o 
Parlamento e o Conselho em pé de igualdade,

C. Considerando que os actos adoptados nos termos dos artigos 290.º e 291.º do TFUE 
podem ter importantes repercussões sociais, ambientais, económicas e sanitárias; e que o 
artigo 290.º garante que, em vez de serem decididos "à porta fechada", tais actos estão 
sujeitos a um debate público no Parlamento,

1. Insiste em que as decisões antes adoptadas segundo o procedimento de regulamentação 
com controlo (PRC) devam, em princípio, ser adoptadas a partir de agora, seja ao abrigo 
do artigo 290.º do TFUE, seja no âmbito do processo legislativo ordinário;

2. Salienta que o âmbito dos actos delegados é mais vasto do que o do antigo PRC e que, em 
muitos casos, actos actualmente sujeitos ao direito de controlo do Parlamento («droit de 
regard») passarão futuramente a ter de ser adoptados ao abrigo do artigo 290.º do TFUE;

3. Salienta que o acto de base terá de prever tempo suficiente para uma eventual objecção, a 
fim de que o Parlamento coordene as suas posições internas e tome uma decisão
ponderada;

4. Salienta que as chamadas "aprovações precoces" de actos delegados só terão cabimento 
em casos excepcionais e definidos com precisão;

5. Exorta a Comissão a certificar-se de que o Parlamento pode exercer plenamente as suas 
prerrogativas de co-legislador:

– proporcionando ao PE, ao mesmo tempo que aos Estados-Membros, todas as informações 
e todos os documentos usados na preparação dos actos delegados, bem como os projectos 
dos actos delegados; para esse fim, poderá proceder-se à utilização e ao aperfeiçoamento 
do actual registo da comitologia;

– tendo em conta os períodos de interrupção dos trabalhos do Parlamento Europeu aquando 
da notificação dos actos delegados; e

– convidando o Parlamento para as reuniões de preparação de tais actos;

6. Requer a adopção de um acordo interinstitucional entre o Parlamento, o Conselho e a 
Comissão sobre a aplicação do artigo 290.º, na medida em que há necessidade urgente de 
uma maior clareza;

7. Exorta a Comissão a garantir que todos os actos legislativos de base sejam o mais 
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rapidamente possível harmonizados com as novas disposições previstas no artigo 290.º do 
TFUE, salvaguardando a participação dos relatores e dos peritos nesses diplomas 
legislativos de base, porquanto os objectivos, o conteúdo, o alcance e a duração do poder 
de delegação têm de ser definidos para cada um dos actos em apreço.


