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O Acordo Interinstitucional de 28 de novembro de 2001, para um recurso mais estruturado à 
técnica da reformulação dos atos jurídicos1 prevê que um Grupo Consultivo constituído por 
elementos dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão analise 
as propostas de reformulação apresentadas pela Comissão.

Em anexo figura o parecer do Grupo Consultivo sobre a proposta em epígrafe.

Em princípio, a Comissão dos Assuntos Jurídicos pronunciar-se-á sobre o parecer na sua 
reunião de 1 de março de 2012.

Anexo

                                               
1 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Anexo

GRUPO CONSULTIVO
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Bruxelas, 10 de janeiro de 2012

PARECER

À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DA COMISSÃO

Proposta alterada de regulamento do Conselho relativo aos métodos e ao procedimento 
para a colocação à disposição dos recursos próprios tradicionais e do recurso próprio 
baseado no RNB e às medidas destinadas a satisfazer as necessidades da tesouraria
COM(2011) 742 de 9.11.2011 – 2011/0185(CNS)

Atento o Acordo Interinstitucional, de 28 de novembro de 2001, para um recurso mais 
estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos, nomeadamente o seu ponto 9, o 
Grupo Consultivo, composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e 
da Comissão, reuniu-se em 28 de novembro de 2011 para examinar, entre outros assuntos, a 
proposta referida em epígrafe apresentada pela Comissão.

Na reunião em referência1, a análise da proposta de regulamento do Conselho que reformula o 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1150/2000 do Conselho, de 22 de maio de 2000, relativo à 
aplicação da Decisão 94/728/CE, Euratom relativa ao sistema de recursos próprios das 
Comunidades, levou o Grupo Consultivo a decidir, de comum acordo, que, no que respeita à 
exposição de motivos que acompanha a proposta, deveria a mesma ter fundamentado todas as 
alterações de fundo propostas e especificado quais as disposições do ato jurídico anterior que 
se mantêm inalteradas na proposta, como se prevê no ponto 6, alínea a), subalíneas ii) e iii) do 
dito acordo, respetivamente, para que a sua redação respeitasse inteiramente os requisitos 
relevantes estabelecidos no Acordo Interinstitucional.

A análise que efetuou, permitiu, assim, ao Grupo Consultivo concluir, de comum acordo, que 
a proposta em apreço não contém outras alterações de fundo que não sejam as nela 
                                               
1 O Grupo Consultivo dispôs das versões inglesa, francesa e alemã da proposta e trabalhou com base na versão 
inglesa, versão linguística original do diploma em análise.
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identificadas como tal. O Grupo Consultivo verificou ainda que, no que respeita à codificação 
das disposições inalteradas do ato anterior, juntamente com as alterações introduzidas, a 
proposta se cinge à codificação pura e simples do ato existente, sem alterações substantivas.
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