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Assunto: Parecer fundamentado do Bundesrat alemão sobre a proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que cria a Agência da União Europeia para a 
Cooperação e a Formação Policial (Europol) e que revoga as Decisões 
2009/371/JAI e 2005/681/JAI
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data do envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, a título informativo, um parecer 
fundamentado do Bundesrat alemão sobre a proposta em referência.
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ANEXO

Decisão

do Bundesrat alemão

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a Agência da 
União Europeia para a Cooperação e a Formação Policial (Europol) e que revoga as 
Decisões 2005/681/JAI e 2005/681/JAI do Conselho

COM(2013) 173 final. Doc. do Conselho 8229/13

Em 7 de junho de 2013, na sua 910.ª sessão, o Bundesrat alemão, emitiu, nos termos do artigo 
12.º, alínea b), do TUE, o seguinte parecer:

1. A presente objeção, por não conformidade com o princípio da subsidiariedade, 
enunciado na alínea b) do artigo 12.º do TUE, abrange também a questão das competências da 
UE – ver os pareceres do Bundesrat de 9 de novembro de 2007, Documento 390/07 (decisão), 
n.º 5, de 26 março de 2010, Documento 43/10 (decisão), n.º 2, e de 16 de dezembro de 2011, 
Documento 646/11 (decisão). O princípio da subsidiariedade é um princípio de exercício de 
competências. Tão-pouco é observado o princípio da subsidiariedade quando a União não 
detém competência numa dada matéria ou excede a sua competência.  Por conseguinte, no 
quadro do controlo da subsidiariedade, cabe primeiro examinar a questão da base jurídica.

2. Em matéria de formação de agentes com funções coercivas, a proposta de 
Regulamento não está coberta pela base jurídica indicada, correspondente ao artigo 87.°, nº 2, 
alínea b), do TFUE.  Esta disposição prevê que a União desenvolva uma cooperação policial 
que associe todas as autoridades competentes dos Estados-Membros e que possa adotar, nos 
termos do procedimento legislativo ordinário, medidas de apoio à formação e ao 
aperfeiçoamento profissional do pessoal e medidas de cooperação em matéria de intercâmbio 
de pessoal, equipamentos e investigação científica policial.  Este poder regulamentar não 
abrange todavia projetos que superem o apoio a programas de formação ou aperfeiçoamento 
profissional.

3. Por conseguinte, é preciso tomar em consideração os princípios da atribuição, 
subsidiariedade e proporcionalidade consagrados no artigo 5º do TUE.  Em virtude do 
princípio da atribuição estabelecido no artigo 5.º, n.º 2, do TUE, a União atua unicamente 
dentro dos limites das competências que os Estados-Membros lhe tenham atribuído nos 
Tratados para alcançar os objetivos fixados por estes últimos. A proposta de diretiva é 
igualmente contrária ao princípio da subsidiariedade stricto sensu consagrado no artigo 5., n.º 
3, do TUE, na medida em que contém disposições aplicáveis à formação e ao 
aperfeiçoamento profissional a nível estritamente nacional. Nestas condições, não é possível 
reconhecer a mais-valia das disposições europeias uniformes previstas. Em contrapartida, os 
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Estados-Membros podem regular suficientemente por si os aspetos em matéria de formação e 
aperfeiçoamento profissional a nível nacional, domínio este que, no direito alemão, está 
suficientemente regulado. Ao exceder as competências em matéria de formação e 
aperfeiçoamento profissional, a proposta de Regulamento, em conformidade com o artigo 5º, 
nº 4, do TUE, excede, no fundo e na forma, a medida necessária para alcançar os objetivos 
dos Tratados. 

4. A proposta de Regulamento prevê a fusão entre a Academia Europeia de Polícia 
(CEPOL) e a Agência Europol da UE.  Porém, a proposta em apreço prevê a transferência e o 
alargamento das competências em vigor da CEPOL.  As razões invocadas para o alargamento 
das competências não cumprem os critérios definidos no artigo 5º do Protocolo n.° 2 do 
Tratado de Lisboa, cujas disposições são vinculativas para a Comissão nos termos do artigo 
51.° do TUE. 


