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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

14.5.2012

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(0050/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento da República da Lituânia sobre a proposta 
de regulamento do Conselho relativo ao Estatuto da Fundação Europeia (FE)
(COM(2012)0035 – 2012/0022(APP))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios de 
subsidiariedade e de proporcionalidade, podem os Parlamentos nacionais, no prazo de oito 
semanas a contar da data de transmissão de um projeto de ato legislativo, dirigir aos 
Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado 
expondo as razões por que consideram que o projeto não respeita o princípio de 
subsidiariedade.

Nos termos do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
responsável pelo respeito do princípio da subsidiariedade.

Junto se envia, para informação, o parecer fundamentado do Parlamento lituano sobre a 
proposta em referência.
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ANEXO

A Comissão dos Assuntos Europeus do Parlamento da República da Lituânia

Relatório final

sobre a conformidade da proposta da Comissão Europeia de regulamento do Conselho 
relativo ao Estatuto da Fundação Europeia (FE) com os princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade

Documento COM (2012) 35

Atualidade da proposta para a Lituânia: não muito actual (não figura na lista de prioridades do 
Parlamento)

10 de Abril de 2012 N.º ES-12-43 Vilnius

Sobre o eventual conflito entre a proposta de adoção do ato jurídico da UE e o princípio da 
subsidiariedade:

A Comissão dos Assuntos Europeus do Parlamento,

após exame da posição adotada pelo Ministério da Economia (POZ-144); 

após análise das conclusões da Comissão de Verificação de Contas, da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos e da Comissão do Ordenamento Jurídico do Parlamento sobre a proposta 
de regulamento relativo ao Estatuto da Fundação Europeia (a seguir designada “a proposta”):

após apreciação das conclusões do Departamento dos Assuntos Jurídicos da Administração do 
Parlamento e do Departamento de Direito Europeu do Ministério da Justiça sobre a proposta, 
decidiu:

A proposta da Comissão Europeia de regulamento relativo ao Estatuto da Fundação Europeia 
poderá, pelas razões seguidamente expostas, contrariar os princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade:

1. A necessidade de criar uma nova forma jurídica carece, relativamente ao critério da 
vantagem evidente, de fundamentação suficiente, porquanto:

- atualmente, as formas jurídicas criadas no âmbito europeu (Sociedade Europeia, 
Agrupamento Europeu de Interesse Económico, Sociedade Cooperativa Europeia) são 
impopulares,

- a disponibilização de donativos e apoios noutros Estados-Membros pode eventualmente 
reduzir o apoio recebido pelos beneficiários de prestações nacionais,

- os meios previstos para efeitos de consultoria jurídica no contexto da criação de uma 
fundação não só não são reduzidos, mas podem aumentar. 

2. Os atuais instrumentos nacionais de supervisão e controlo poderiam não ser suficientes, 
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razão pela seria necessário criar novo organismos de supervisão para a Fundação Europeia.

3. A proposta carece de argumentos suficientes que demonstrem que o objetivo de otimizar as 
atividades de ajuda e apoio, seria melhor alcançado a nível europeu.

4. Embora na Lituânia operem pessoas coletivas de utilidade pública, não há qualquer 
correspondência com a Fundação Europeia (não está prevista a possibilidade de as pessoas 
coletivas não terem sócios, nem existem instituições que tenham funções de supervisão, etc.), 
o que pressuporia, no caso da Lituânia, que a entrada em vigor da proposta gerasse uma 
obrigação, direta ou indireta, de adotar ou modificar atos jurídicos nacionais que implicariam 
o estabelecimento de novas disposições das normas jurídicas materiais inexistentes na 
ordenamento jurídico lituano.

Presidente da comissão   Česlovas Vytautas Stankevičius


