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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Nota que se realizaram progressos significativos em termos de aplicar na prática os artigos 
290.º e 291.º do Tratado de Lisboa, e assinala que está a ser dada importância crescente 
nas negociações interinstitucionais à opção por atos delegados ou de execução;

2. Sublinha que, ainda que os co-legisladores possam nem sempre partilhar do mesmo 
entendimento quanto aos elementos essenciais dos dois tipos de atos, o Parlamento deve 
continuar a realçar que questões politicamente sensíveis que possam suplementar o ato de 
base não podem ser tratadas através de atos de execução, uma vez que tal afetaria de 
forma negativa o direito de controlo do Parlamento;

3. Realça que a classificação das informações em certos domínios de atividade não deve 
impedir o direito do Parlamento de controlar atos delegados; nota que caso esse tipo de 
informações seja objeto de um ato delegado, as disposições necessárias para permitir aos 
deputados acederem a elas deverão ser tomadas em conformidade com a legislação em 
vigor;

4. Considera que se realizaram progressos significativos no sentido de assegurar a rápida 
transmissão dos atos delegados às comissões competentes, o que por sua vez influenciou 
positivamente o exercício do direito de controlo dos deputados;

5. Está convicto de que fazer circular os atos delegados aos deputados por meio de uma folha 
informativa facilita o controlo de tais atos e permite aos deputados levantarem eventuais 
objeções atempadamente;

6. Nota, com preocupação que os peritos do Parlamento não são sistematicamente 
convidados para as reuniões preparatórias relativas a atos delegados; solicita à Comissão 
que tome medidas para resolver esta questão e que mantenha o Parlamento informado do 
calendário previsto para a adoção desses atos;

7. Acolhe favoravelmente a disponibilidade dos peritos da Comissão para participar em 
reuniões de informação com os deputados, uma vez que a organização dessas reuniões –
idealmente antes da adoção dos atos delegados – demonstrou ser especialmente útil para 
esclarecer aspetos fundamentais desses atos e para facilitar o acordo final do Parlamento.


