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Alteração 1
Giuseppe Gargani

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que o Parlamento saudou, em 
princípio, a introdução de atos delegados 
no artigo 290.º do TFUE por proporcionar 
uma margem mais ampla para a
supervisão no que diz respeito à delegação 
de poderes, mas manifesta a sua 
preocupação com o uso excessivo de atos 
delegados nas propostas da Comissão, 
tanto em relação à quantidade como ao 
âmbito ou falta de precisão, para além de 
que o Conselho tem sido tentado a 
converter estes atos em atos de execução, 
em conformidade com o artigo 291.º do 
TFUE; realça que o artigo 290.º limita, 
explicitamente, o âmbito dos atos 
delegados a elementos não essenciais de 
um ato legislativo e salienta que o uso 
excessivo da delegação subverte a 
legitimidade do processo legislativo; 
remete igualmente, neste contexto, para 
os pareceres fundamentados dos 
parlamentos nacionais, nos termos do 
disposto no artigo 7.º, n.º 2, do Protocolo 
n.º 2, que concluíram que o vasto âmbito 
da delegação num ato proposto não 
permite avaliar se a realidade legislativa 
concreta é ou não conforme com o 
princípio da subsidiariedade;

6. Salienta que o Parlamento saudou, em 
princípio, a introdução de atos delegados 
no artigo 290.º do TFUE por proporcionar 
uma margem mais ampla de supervisão, 
mas sublinha que a outorga de tais 
poderes delegados, e não de competências 
de execução ao abrigo do artigo 291.º, 
nunca constitui uma obrigação; 
reconhece que o uso de atos delegados
deve ser ponderado sempre que seja 
necessário dispor de flexibilidade e de 
eficiência e que tais atos não podem ser 
logrados por meio do processo legislativo 
ordinário, desde que o objetivo, o 
conteúdo, o âmbito e a duração da 
delegação sejam explicitamente definidas 
e as condições a que a delegação está 
sujeita estejam claramente estabelecidas 
no ato de base; expressa a sua 
preocupação perante a tendência do
Conselho em insistir em atos de execução 
relativamente a disposições em que 
apenas se pode recorrer ao ato de base ou 
a atos delegados; frisa que só no caso de 
elementos que não configurem uma 
posterior orientação política pode o 
legislador permitir a sua adoção por via 
de atos de execução; reconhece que o 
artigo 290.º limita, explicitamente, o 
âmbito dos atos delegados a elementos não 
essenciais de um ato legislativo e que, por 
conseguinte, no caso de normas 
essenciais ao cerne da da legislação 
também não é possível recorrer a atos 
delegados;

Or. en
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Alteração 2
Francesco Enrico Speroni

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Destaca o papel mais importante 
atribuído aos parlamentos nacionais no 
Tratado de Lisboa e salienta que, a par do 
papel que desempenham no controlo do 
respeito pelos princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade, os parlamentos 
nacionais podem e devem dar um 
contributo positivo no quadro do Diálogo 
Político; considera que o papel ativo que 
os parlamentos nacionais podem 
desempenhar na orientação dos membros 
do Conselho de Ministros e a boa 
cooperação entre o Parlamento Europeu e 
os parlamentos nacionais podem ajudar a 
criar um contrapeso parlamentar salutar 
ao exercício do poder executivo no 
contexto do funcionamento da UE.

7. Destaca o papel mais importante 
atribuído aos parlamentos nacionais no 
Tratado de Lisboa e salienta que, a par do 
papel que desempenham no controlo do 
respeito pelos princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade, os parlamentos 
nacionais podem e devem dar um 
contributo positivo no quadro do Diálogo 
Político; considera, no entanto, incompleta 
e inadequada a legislação que permite 
que, mesmo em presença de deliberações 
dos parlamentos nacionais que entendem 
que uma proposta legislativa não está em 
sintonia com o princípio da 
subsidiariedade, essa proposta possa ser 
mantida sem modificações, como já 
aconteceu no caso da que visava a 
instituição de uma Procuradoria 
Europeia;

Or. it

Alteração 3
Giuseppe Gargani

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Destaca o papel mais importante 
atribuído aos parlamentos nacionais no 
Tratado de Lisboa e salienta que, a par do 
papel que desempenham no controlo do 
respeito pelos princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade, os parlamentos 
nacionais podem e devem dar um 
contributo positivo no quadro do Diálogo 

7. Destaca o papel mais importante 
atribuído aos parlamentos nacionais no 
Tratado de Lisboa e salienta que, a par do 
papel que desempenham no controlo do 
respeito pelos princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade, os parlamentos 
nacionais podem e devem dar um 
contributo positivo no quadro do Diálogo 
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Político; considera que o papel ativo que os 
parlamentos nacionais podem desempenhar 
na orientação dos membros do Conselho de
Ministros e a boa cooperação entre o 
Parlamento Europeu e os parlamentos 
nacionais podem ajudar a criar um 
contrapeso parlamentar salutar ao exercício 
do poder executivo no contexto do 
funcionamento da UE.

Político; considera que o papel ativo que os 
parlamentos nacionais podem desempenhar 
na orientação dos membros do Conselho de 
Ministros e a boa cooperação entre o 
Parlamento Europeu e os parlamentos 
nacionais podem ajudar a criar um 
contrapeso parlamentar salutar ao exercício 
do poder executivo no contexto do 
funcionamento da UE; faz igualmente 
referência aos pareceres fundamentados 
emitidos pelos parlamentos nacionais nos 
termos do disposto no artigo 7.º, n.º 2, do 
Protocolo n.º 2, que concluíram que o 
vasto âmbito da delegação num ato 
proposto, ao abrigo do artigo 290.º do 
TFUE, não permite avaliar se a realidade 
legislativa concreta é ou não conforme 
com o princípio da subsidiariedade;

Or. en


