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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre «Legislar melhor» 15.º relatório anual da Comissão Europeia nos termos do artigo 
9.º do Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade
(2009/2142(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional «Legislar melhor»1,

– Tendo em conta a Abordagem Comum Interinstitucional da Avaliação de Impacto, de 
Novembro de 2005,

– Tendo em conta a sua Resolução de 9 de Fevereiro de 2010 sobre um Acordo-Quadro
entre o Parlamento Europeu e a Comissão2,

– Tendo em conta a sua Resolução de 21 de Outubro de 2008, sobre «Legislar melhor 
2006»: aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade – 14.º relatório 
anual3,

– Tendo em conta a sua Resolução sobre os 24.º e 25.º relatórios anuais da Comissão sobre 
o controlo da aplicação do Direito comunitário4,

– Tendo em conta o relatório da Comissão intitulado «Legislar melhor 2007», nos termos do
artigo 9.º do Protocolo sobre a aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade (15.º relatório) (COM(2008)0586),

– Tendo em conta o relatório da Comissão intitulado «Legislar melhor 2008», nos termos do 
artigo 9.º do Protocolo sobre a aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade (16.º relatório) (COM(2009)0504),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Terceira análise estratégica do 
programa "Legislar melhor" na União Europeia» (COM(2009)0015),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão intitulado «Redução dos encargos 
administrativos na União Europeia – relatório sobre os progressos realizados em 2008 e
perspectivas para 2009» (COM(2009)0016),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão intitulado «Terceiro relatório 
intercalar sobre a estratégia de simplificação do quadro regulador» (COM(2009)0017),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Programa de Acção para a 
Redução dos Encargos Administrativos na União Europeia – Planos de redução sectoriais 
e acções em 2009» (COM(2009)0544),

                                               
1 JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
2 P7_TA-PROV(2010)0009
3 P6_TA(2008)0493
4 P6_TA(2008)0494 e P6_TA-PROV(2009)0335
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– Tendo em conta as orientações internas da Comissão Europeia relativas à adopção de 
avaliações de impacto (SEC(2009)0092),

– Tendo em conta o relatório de 2008 do Comité para as Avaliações de Impacto
(SEC(2009)0055),

– Tendo em conta o relatório de 2009 do Comité para as Avaliações de Impacto
(SEC(2010)1728),

– Tendo em conta o relatório do Grupo de Alto Nível de Partes Interessadas Independentes 
sobre os Encargos Administrativos, de 17 de Setembro de 2009,

– Tendo em contas as conclusões do Conselho «Competitividade» de 4 de Dezembro de 
2009,

– Tendo em contas os relatório finais do Grupo de trabalho sobre a reforma parlamentar 
2007-2009,

– Tendo em conta o documento de trabalho da Conferência de Presidentes das Comissões 
Parlamentares «Avaliação de impacto: experiência do Parlamento Europeu»,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2010),

A. Considerando que a aplicação correcta dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade é indispensável para o correcto funcionamento da União Europeia e 
para que as actividades das suas instituições satisfaçam as expectativas dos seus cidadãos, 
dos empresários que actuam no mercado interno e das administrações nacionais e locais,

B. Considerando que «Legislar melhor» se tornou uma condição indispensável para o 
funcionamento eficaz da União Europeia e que pode contribuir de forma significativa para 
a saída da crise económica e para relançar o crescimento económico,

C. Considerando que a problemática de legislar melhor deve ser analisada, não apenas no 
contexto do programa da Comissão relativo a optimização do ambiente regulamentar, mas 
também numa perspectiva mais ampla, tendo em conta a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa,

D. Considerando que o Tratado de Lisboa prevê a inclusão formal dos parlamentos nacionais 
no controlo da aplicação do princípio de subsidiariedade,

E. Considerando que legislar melhor foi uma questão prioritária para a Comissão anterior e 
que deve ser também uma prioridade para o seu novo executivo,

F. Considerando que a optimização do ambiente regulamentar da União engloba vários 
elementos, tais como, a avaliação de impacto, a redução de encargos administrativos e 
simplificação e uniformização da legislação existente,

G. Considerando que as consultas com todas as partes interessadas, e especialmente com os 
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parceiros sociais, têm fundamental importância na preparação dos projectos dos actos 
legislativos (incluindo a avaliação do seu impacto),

H. Considerando que se encontra instituído, desde 2005, um programa de redução dos 
encargos administrativos resultantes da legislação da União Europeia e que este tem por 
objectivo a redução destas em 25%, até 2012,

I. Considerando que uma das partes essenciais deste programa é a aferição dos encargos 
administrativos, baseada no denominado modelo de custo-padrão (mais conhecido como 
"standard cost model"),

J. Considerando que os processos de reformulação e codificação servem para simplificar e 
uniformizar as leis em vigor, permitindo uma maior transparência das alterações 
introduzidas, assim como a sua maior coerência,

K. Considerando que tem importância essencial a correcta e atempada aplicação das 
directivas da União Europeia pelos Estados-Membros, e que ainda existe a prática 
frequente de «sobrerregulação» das leis, entendida como introdução de encargos e 
obrigações para além do exigido pelo direito comunitário,

L. Considerando que o Tratado de Lisboa substituiu o sistema de medidas de execução 
(comitologia) por uma nova divisão entre medidas delegadas e medidas de transposição,

M. Considerando que o Tratado de Lisboa introduziu a iniciativa de cidadania europeia, um 
novo instrumento que permite aos cidadãos exercerem influência sobre a legislação da 
União Europeia,

Considerações principais

1. Apoia resolutamente o processo no sentido de legislar melhor, que tem como objectivo a 
maior transparência, eficácia e coerência do direito da União Europeia; sublinha o papel 
essencial da Comissão enquanto instituição que detém a iniciativa legislativa, na 
elaboração de propostas de excelência; compromete-se a envidar todos os esforços para 
que estas propostas sejam analisadas eficientemente e de acordo com os adequados 
procedimentos legislativos; sublinha também a importância da cooperação com os 
Estados-Membros a fim de assegurar a correcta aplicação da legislação; 

2. Reconhece o empenhamento da Comissão no processo em causa, atitude expressa em
vários documentos, em especial na Terceira análise estratégica do programa «Legislar 
melhor na União Europeia», bem como nas suas acções actuais, no entanto nota também 
que o programa continua desconhecido do grande público e apela à Comissão para que o 
promova de forma mais clara;

3. Concorda com as considerações contidas nos n.os 3 e 15 das conclusões do Conselho, de 4 
de Dezembro de 2009, a respeito da responsabilidade conjunta pela optimização do 
ambiente regulamentar e do reforço desta responsabilidade em todas as pessoas e 
instituições envolvidas neste processo;

4. Constata a participação do Comité Económico e Social e do Comité das Regiões no



PE438.154v01-00 6/13 PR\801211PT.doc

PT

debate sobre a optimização do ambiente regulamentar e a redução dos encargos
administrativos e conta com uma cooperação proveitosa neste domínio;

5. Considera que a optimização da cooperação interinstitucional nesta vasta matéria requer 
uma revisão do Acordo sobre «Legislar melhor» de 2003; a este respeito, chama a atenção 
para os pontos aplicáveis da Resolução sobre o Acordo-Quadro referente às relações entre 
o Parlamento Europeu e a Comissão, de 9 de Fevereiro de 2010;

6. Sublinha que o processo de simplificação da legislação não pode levar à descida de 
parâmetros contidos na actual legislação, pelo que as consultas a todas as partes 
interessadas, incluindo os parceiros sociais, têm de ser um dos seus componentes 
indispensáveis;

7. Congratula-se com uma mais estreita participação dos parlamentos nacionais no processo 
de criação do direito europeu, sobretudo no processo de controlo de concordância das 
propostas legislativas com o princípio de subsidiariedade; sublinha a necessidade de 
cumprimento pelos parlamentos nacionais do prazo de oito semanas para apresentarem os 
seus pareceres; salienta o número relativamente baixo dos que foram enviados até a data 
pelos parlamentos nacionais, dos quais apenas sete participaram mais do que dez vezes 
por ano em 2007 e 2008;

8. Congratula-se com as acções da Comissão com vista a assegurar uma eficaz troca de 
informações com os parlamentos nacionais e informar o Parlamento e o Conselho sobre o
processo; incentiva igualmente os parlamentos nacionais a diferenciarem claramente os 
pareceres relativos ao princípio de subsidiariedade dos relativos ao conteúdo das propostas 
da Comissão;

Avaliação de impacto

9. Destaca a responsabilidade básica da Comissão pela execução de avaliações de impacto; 
ao mesmo tempo, compromete-se a prosseguir as acções no âmbito de avaliação de 
impacto das alterações introduzidas nas propostas da Comissão;

10. Considera que, à luz da experiência actual, é necessária uma revisão da posição
interinstitucional comum sobre as avaliações de impacto; a este respeito, chama a atenção 
para as conclusões do documento de trabalho da Conferência dos presidentes das 
comissões parlamentares;

11. Recorda simultaneamente à Comissão que todas as novas propostas devem ser avaliadas 
tendo em conta toda a amplitude do seu impacto, de acordo com o princípio da abordagem 
integrada, o qual obriga a que se analise ao mesmo tempo o impacto económico, social e 
ambiental;

12. Salienta sobretudo a necessidade de avaliação adequada do impacto social das propostas 
legislativas, inter alia outros do seu impacto sobre o mercado de trabalho europeu e sobre 
o nível de vida das populações;

13. Sugere que a Comissão conduza análises de impacto de todas as propostas de redução de 
encargos administrativos, o que permitirá estudar eventuais efeitos colaterais destas 
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propostas;

14. Recorda que, para uma análise de impacto eficaz, a Comissão tem que consultar 
sistematicamente todas as partes interessadas, incluindo as PME; constata a necessidade 
imperativa de informá-las melhor sobre a possibilidade de participação nas consultas e 
apela a que o período de consulta de 8 semanas seja prolongado; exorta a Comissão no 
sentido de elaborar e publicar uma lista clara das avaliações de impacto planeadas para o 
ano seguinte a fim de permitir que as partes interessadas se preparem convenientemente
para elas;

15. Sublinha que a qualidade da avaliação do impacto deverá estar sujeita a constante 
controlo; congratula-se com o parecer do Comité de Avaliação de Impacto sobre a 
melhoria geral da sua qualidade; nota que o Comité aplica critérios de avaliação mais 
rígidos; ao mesmo tempo, nota que a alta percentagem das avaliações de impacto (mais de 
30%) rejeitadas inicialmente pelo Comité demonstra a necessidade de prosseguir o seu 
aperfeiçoamento pelos serviços respectivos da Comissão; apela também a que sejam 
aumentados os recursos humanos de que dispõe o Comité;

16. Congratula-se com a elaboração pela Comissão das novas directrizes relativas à realização 
das avaliações de impacto, sobretudo a inclusão de um conjunto de perguntas relativas aos 
princípios de subsidiariedade e proporcionalidade; conta com que as novas directrizes 
contribuam para maior eficiência do processo de avaliação do impacto e da subsequente 
melhoria de qualidade da legislação proposta;

17. Exorta a Comissão a definir a agenda de «regulamentação inteligente», delineada nas 
directrizes políticas do Presidente Barroso, sobretudo em relação ao aumento de esforço 
no âmbito das avaliações ex-post;

18. Insta a Comissão a realizar sistematicamente avaliações ex-post da legislação aprovada, 
entre outros com intuito de verificar, na medida do possível, o grau de exactidão das
previsões contidas nas avaliações do impacto das suas propostas;

19. Constata a iniciativa de estudar o sistema de avaliação de impacto por parte do Tribunal 
de Contas e aguarda com interesse os resultados de tais acções;

Redução de encargos administrativos

20. Destaca a importância da redução de custos de funcionamento das empresas na União 
Europeia para que possam desenvolver suas actividades de forma eficiente em condições 
económicas adversas considera, ao mesmo tempo, que a redução dos encargos 
administrativos para empresas não pode levar à diminuição das normas de segurança no 
trabalho; 

21. Congratula-se com os efeitos do actual trabalho da Comissão, na elaboração de propostas 
que permitem a redução até 33% dos encargos administrativos até ao ano 2010, o que 
ultrapassa a anterior meta de reduzir 25%; constata que poupanças geradas deste modo 
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podem chegar aos 40 mil milhões de euros1;

22. Chama particular atenção para a progressão dos trabalhos sobre as propostas da Comissão 
que têm o maior potencial de poupança (i.e. exclusão das micro-empresas dos requisitos 
comunitários relativos à contabilidade e as alterações à directiva sobre o IVA que deve 
facilitar a facturação electrónica); apela aos Estados-Membros para que cooperem de 
forma construtiva no Conselho e que apliquem eficientemente as leis aprovadas nos seus 
próprios sistemas legislativos;

23. Constata que o programa de aferição dos encargos administrativos provou ser uma 
ferramenta útil, mas onerosa; encoraja a Comissão para que pondere métodos alternativos 
de aferição dos encargos administrativos, tais como consultas com as partes interessadas, 
o que permitirá a eliminação rápida de tais encargos em casos concretos;

24. Constata também o número relativamente baixo (148 em 2008) de sugestões apresentadas 
on-line através duma página de Internet dedicada; considera que a Comissão deveria 
publicitar a possibilidade de várias entidades apontarem para os encargos administrativos 
excessivos resultantes do direito europeu ou nacional;

25. Partilha a opinião da Comissão de que os meios de comunicação electrónicos constituem 
uma ferramenta excelente na redução dos encargos administrativos e encoraja-a a realizar 
os pressupostos da Comunicação e-Comissão 2006-2010 e da estratégia i2010, que têm 
por objectivo a modernização da administração na Europa;

26. Insta a Comissão a que continue a realizar os pressupostos dos planos sectoriais de 
redução dos encargos administrativos; compromete-se a analisar eficazmente as 
respectivas propostas legislativas;

27. Nota o contributo do Grupo de Alto Nível de Partes Interessadas Independentes sobre os 
Encargos Administrativos para o programa de redução destes encargos realizado pela 
Comissão Europeia; apela ao prolongamento do mandato do Grupo até 2013, de modo que 
este possa avaliar a execução do programa de redução de encargos administrativos ao 
nível da União Europeia e dos Estados-Membros; considera também que a composição do 
grupo deveria ser alargada com inclusão de peritos adicionais de outros 
Estados-Membros;

28. Aponta para o facto de que os cidadãos não podem distinguir entre os encargos 
administrativos resultantes do direito europeu dos que são impostos pelas leis nacionais e 
de que os encargos administrativos nacionais contribuem para uma imagem negativa da 
União Europeia;

29. Assinala que, a fim de assegurar o êxito do programa de redução de encargos, é 
indispensável uma cooperação activa da Comissão com os Estados-Membros para evitar 
discrepâncias na interpretação e a chamada sobreregulamentação;

30. Insta os Estados-Membros a realizarem de forma consequente os objectivos nacionais, por 

                                               
1 Cf. página 6 do Programa de acção para a redução dos encargos administrativos na União Europeia – Planos de 
redução sectoriais e acções para 2009 (COM(2009)0544).



PR\801211PT.doc 9/13 PE438.154v01-00

PT

eles estabelecidos, no âmbito de redução de encargos administrativos; encoraja o Grupo 
de Alto Nível de Partes Interessadas Independentes sobre os Encargos Administrativos a
monitorizar a concretização dos objectivos nacionais pelos Estados-Membros; conta 
também com a cooperação produtiva com os parlamentos nacionais nesta área;

Comentários institucionais e processuais

31. Aprecia os esforços desenvolvidos pela Comissão até a data para identificar e elaborar 
propostas de simplificação e harmonização do direito europeu; recorda ao mesmo tempo a 
necessidade de manter uma boa cooperação interinstitucional nesta área, sobretudo nos 
casos de retirada pela Comissão das propostas legislativas consideradas redundantes;

32. Apela à Comissão para que continue a ser utilizado o modo de codificação dos actos 
legislativos e para que apresente o relatório, anunciado para 2009, sobre os resultados de 
todo o programa de harmonização da legislação1;

33. Sublinha que as alterações às leis vigentes devem ser operadas por via de transformações; 
ao mesmo tempo reconhece e respeita os direitos da Comissão no que respeita aos 
procedimentos legislativos; 

34. Recorda que as demais iniciativas a fim de simplificar o direito são sujeitas aos 
procedimentos legislativos normais, bem como os prazos em vigor para tal; assegura, 
contudo, o seu empenhamento no sentido de que as propostas da Comissão sejam 
analisadas no mais breve prazo possível;

35. Aponta para a disposição clara do Tratado2 que exclui aprovação pelo Parlamento e pelo
Conselho de actos legislativos não previstos pelas disposições dos Tratados relativos a 
uma determinada área;

36. Adverte para o abandono da legislação necessária a favor de uma auto-regulação, uma co-
regulação ou outros meios de carácter não-legislativo; considera que, em cada caso, se 
devem analisar cuidadosamente as consequências de tais escolhas, respeitando os Tratados 
e as funções de cada Instituição;

37. Recorda, no entanto, que os instrumentos jurídicos não-vinculativos do direito vinculativo
(«soft law») devem ser aplicados com a maior precaução, sem prejuízo para a segurança 
jurídica e a clareza da lei em vigor; 

38. Nota com satisfação a mais eficiente troca de informação e de documentação relativa aos 
meios de execução (comitologia), sobretudo o funcionamento do novo procedimento 
regulador em conjunto com o controlo; espera, ao mesmo tempo, que a transição para o 
novo sistema introduzido pelo Tratado de Lisboa se opere de uma forma eficiente e sem 
demoras;

39. Nota também muitas outras alterações institucionais introduzidas pelo Tratado de Lisboa 
que terão impacto sobre a criação da legislação da União Europeia; sublinha sobretudo a 

                                               
1 Cf. ponto 5 do Terceiro relatório sobre a realização da estratégia de simplificação do quadro regulador
(COM(2009)0017)
2 Artigo 296.º (3) TFUE
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importância da iniciativa de cidadania europeia e congratula-se com a elaboração, pela 
Comissão, de um Livro Verde sobre o tema;

40. Exorta a Comissão, à luz das actuais resoluções do Parlamento sobre o controlo da
aplicação do direito comunitário, a fazer pleno uso dos direitos que lhe assistem de acordo 
com os artigos 258.º e 260.º do Tratado de Lisboa, sobretudo no que respeita à falta de 
notificação dos meios de transposição das directivas pelos Estados-Membros;

41. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão
(, bem como ...).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relatório sobre o tema «Legislar melhor» (better law-making) na União Europeia abrange 
múltiplas questões. Além dos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade deve-se 
analisar a totalidade da estratégia de optimização do quadro regulamentar (better regulation) 
ao nível europeu. É um programa iniciado pelo Acordo Interinstitucional no âmbito do 
programa «Legislar Melhor» de 2003 e foi objecto de várias resoluções do Parlamento nas 
duas legislaturas anteriores. Faz sobretudo parte da estratégia a previsão do impacto social, 
económico e ambiental das propostas dos actos legislativos, a redução dos encargos 
administrativos e a simplificação e harmonização do direito já em vigor.

O presente projecto do relatório refere-se tanto ao 15.º como ao 16.º Relatórios da Comissão 
«Legislar Melhor» que abrangem os anos de 2007 e 2008, à Terceira análise estratégica do 
programa "Legislar melhor" (de 29 de Janeiro de 2009, com anexos), ao Programa de acção 
para a redução dos encargos administrativos de 22 de Outubro de 2009, bem como a outros 
documentos aprovados por várias instituições, incluindo as mais recentes resoluções do 
Parlamento sobre o tema «Legislar melhor» e sobre o controlo da aplicação do direito 
comunitário.

O presente relatório é também uma oportunidade para referir a algumas questões 
institucionais importantes relacionadas com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa (em 1 de 
Dezembro de 2009) e que terão impacto sobre a criação das leis no futuro.

As questões mais importantes assinaladas no presente projecto: 

 Princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade
Estes princípios constituem as exigências básicas da legislação primária e a sua aplicação 
correcta deveria contribuir para uma melhor relação entre o direito europeu e as 
expectativas dos cidadãos. Por outro lado, estes princípios permitem aos 
Estados-Membros a realização do seu próprio direito a legislarem no espírito de 
cooperação em vários níveis de governação e consequentemente aumentam a segurança 
jurídica.
O Tratado de Lisboa reforça significativamente o papel dos parlamentos nacionais no 
contexto do princípio de subsidiariedade. A Comissão já está a enviar aos parlamentos 
todos os projectos de actos legislativos, mas só alguns dos parlamentos respondem 
regularmente, apresentando suas opiniões. Num futuro próximo, os parlamentos nacionais 
devem ser incentivados a cooperarem e a aproveitarem estas novas possibilidades.

 Avaliação de Impacto
É um elemento muito importante do processo de criação da legislação, e o Parlamento tem 
muitas vezes chamado a atenção para os serviços da Comissão prepararem as avaliações 
de modo o mais fiável. Em resposta às sugestões do Parlamento, a Comissão criou, em 
2006, o Comité de Avaliação de Impacto, que é um órgão interno da Comissão e depende 
directamente do seu Presidente. Este órgão controla a qualidade da avaliação de impacto 
antes que o projecto de um dado acto legislativo seja apresentado como proposta 
legislativa oficial da Comissão. Face aos resultados do trabalho do Comité, até a data, é 
indispensável assegurar a sua total independência e condições de trabalho apropriadas. 
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Actualmente o Comité é composto por 5 membros (ou seus suplentes) que trabalham com 
apoio que corresponde a 15 postos de trabalho, o que parece insuficiente, tendo em conta 
que emite opiniões sobre avaliações de impacto que chegam de todas as direcções-gerais 
da Comissão e abrangem todas as áreas de direito. Entre outros, sob influência da opinião 
do Comité de Avaliação de Impacto, a Comissão aprovou, em Janeiro de 2009, as novas 
directrizes sobre preparação das avaliações de impacto.
A relatora achou relevante assinalar as questões acima mencionadas no presente relatório, 
ainda que a Comissão dos Assuntos Jurídicos esteja a preparar em simultâneo um relatório 
separado sobre preparação das avaliações de impacto.

 Redução dos encargos administrativos
Tendo em conta um objectivo tão ambicioso como a redução em 25%, até 2010, dos 
encargos administrativos resultantes do direito europeu, a relatora considerou tanto a 
metodologia da sua aferição como a cooperação entre as instituições da União e dos 
Estados-Membros no processo da sua redução. Parece particularmente importante a 
informação de que, de acordo com a aferição dos encargos administrativos, 72 actos 
legislativos comunitários impõem 486 obrigações de informar, o que levou à criação de 
mais de 10 mil actos de execução nos Estados-Membros. Além disso, estima-se que 32% 
dos encargos administrativos com origem na UE se devem a decisões de alguns 
Estados-Membros de ir além do exigido pelo direito da UE (execução demasiado 
rigorosa) e a ineficiências dos seus procedimentos administrativos. Tal 
demonstra o papel importante dos Estados-Membros no processo de redução 
dos encargos administrativos, e que a transposição do direito da União deve ser 
controlada exaustiva e activamente.
Face à elaboração pela Comissão, em Outubro de 2009, dos planos sectoriais de redução 
dos encargos, parece ser desejável uma tomada de posição em relação a cada proposta 
legislativa. O presente projecto atribui também o devido valor ao papel do Grupo de Alto 
Nível de Partes Interessadas Independentes sobre os Encargos Administrativos, cujo 
Presidente, Edmund Stoiber, visitou a Comissão dos Assuntos Jurídicos, em Novembro de 
2009.

 Simplificação e harmonização do direito
Neste contexto, deve ser considerado o Terceiro relatório da Comissão sobre a realização 
da estratégia de simplificação do quadro regulador que contem informações sobre 
propostas concretas e o cronograma dos trabalhos da Comissão. O Parlamento devia 
destacar o seu apoio para a estratégia e os objectivos gerais deste processo, embora a 
experiência da Comissão dos Assuntos Jurídicos relativa à modernização da legislação, 
por via de transformação e codificação, aponte para possibilidades de melhoria no que 
respeita à cooperação interinstitucional.

Seis anos após a assinatura do acordo interinstitucional em matéria do programa «Legislar 
melhor» pode se fazer uma certa avaliação e ponderar como esta cooperação pode ainda ser 
melhorada. A relatora não considera indispensável incluir já neste projecto propostas de 
alteração dos acordos em si (incluindo o a Posição Comum para a avaliação de impacto). 
Chama, no entanto, a atenção para indicações importantes contidas no Relatório Final do 
Grupo de Trabalho para a Reforma Parlamentar e na resolução de 9 de Fevereiro do corrente 
ano sobre Acordo-Quadro entre o Parlamento Europeu e a Comissão.
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Face à entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a relatora chama também muito 
particularmente a atenção para a iniciativa de cidadania europeia, que vai permitir aos 
cidadãos uma participação activa no processo de criação do direito europeu. A relatora apela à 
Comissão para que apresente, o mais breve possível, as propostas de regulamentação que 
permitam uma aplicação prática da iniciativa. É igualmente de salientar a nova divisão entre 
os meios delegados e meios de execução, que foi introduzida pelo Tratado.


