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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o 26.° Relatório Anual sobre o Controlo da Aplicação do Direito da União 
Europeia (2008)
(2010/2076(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o relatório da Comissão intitulado "Relatório de Avaliação da Iniciativa
EU Pilot" (COM (2010)0070),

– Tendo em conta o 25.° Relatório Anual da Comissão sobre o Controlo da Aplicação do 
Direito Comunitário (2007) (COM(2008)0777),

– Tendo em conta os documentos de trabalho da Comissão (SEC(2009)1683, 
SEC(2009)1684, SEC(2009)1685 e SEC(2010)0182),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 5 de Setembro de 2007 intitulada "Uma 
Europa de Resultados – aplicação do direito comunitário" (COM(2007)0502),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 20 de Março de 2002 relativa às relações 
com o autor da denúncia em matéria de infracções ao direito comunitário 
(COM(2002)0141),

– Tendo em conta a sua resolução de 21 de Fevereiro de 2008 sobre o 23.° Relatório Anual 
da Comissão sobre o Controlo da Aplicação do Direito Comunitário (2005)1,

– Tendo em conta o n.° 1 do artigo 119.° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos pareceres da 
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores e da Comissão das 
Petições (A7-0000/2010),

1. Lamenta que a Comissão não tenha respondido às questões suscitadas pelo Parlamento 
nas suas anteriores resoluções, nomeadamente na supracitada resolução de 21 de 
Fevereiro de 2008; toma nota da ausência de melhorias no que respeita à transparência, 
especialmente no que se refere ao Projecto "EU Pilot" e à questão dos recursos humanos;

2. Regista que através do Projecto "EU Pilot" a Comissão tem por objectivo aumentar "o 
empenho, a cooperação e a parceria entre a Comissão e os Estados-Membros"2 e está a 
ponderar, em estreita cooperação com as administrações nacionais, como tratar da 
aplicação do direito da União Europeia; considera que se trata assim de uma forma de 
cooperação intergovernamental que substitui a obrigação da Comissão estabelecida no 
artigo 17° TUE de zelar "pela aplicação dos Tratados, bem como das medidas adoptadas 
pelas instituições por força destes";

3. Regista que, por um lado, se faz uma caracterização dos cidadãos como tendo um papel 
                                               
1 JO C 184E de 6.8.2009, p. 63.
2 Relatório de Avaliação UE Pilot, p. 2.
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essencial para assegurar no terreno o respeito do direito da UE1, enquanto que por outro 
lado – no EU Pilot – os cidadãos são ainda mais excluídos de qualquer procedimento 
subsequente; considera que tal não está de acordo com as declarações solenes dos 
Tratados no sentido de que "as decisões serão tomadas de uma forma tão aberta quanto 
possível e ao nível mais próximo possível dos cidadãos (Artigo 1.° TUE), que "a actuação 
das instituições, órgãos e organismos da União pauta-se pelo maior respeito possível do 
princípio da abertura" (Artigo 15.° TFUE) e que "em todas as suas actividades, a União 
respeita o princípio da igualdade dos seus cidadãos, que beneficiam de igual atenção por 
parte das suas instituições" (Artigo 9.° TUE);

4. É de parecer que, na sua forma actual, os relatórios anuais da Comissão "sobre o controlo 
da aplicação do direito da União Europeia" não dão aos cidadãos nem às outras 
instituições informações suficientes acerca do verdadeiro estado da aplicação do direito da 
UE, uma vez que a Comissão só faz referência aos processos formais que tiveram início 
contra Estados-Membros que não transpuseram o direito da UE para os seus sistemas 
jurídicos nacionais; considera contudo que seria do interesse dos cidadãos e do 
Parlamento receber informações quando a Comissão der início a processos por infracção 
pela transposição incorrecta ou má do direito da UE, com pormenores dessas infracções 
também fornecidos;

5. Apela à Comissão para que proponha um "código de processo" sob a forma de 
regulamento, ao abrigo da nova base jurídica do Artigo 298.° TFUE, definindo os diversos 
aspectos dos processos por infracção, incluindo notificações, prazos, direito a ser ouvido, 
obrigação de fundamentar, etc. a fim de dar aplicação aos direitos dos cidadãos e à 
transparência; recorda à Comissão que a sua Comunicação de 2002 representa um 
importante ponto de referência para a elaboração desse "código de processo";

6. Relembra que a Comissão dos Assuntos Jurídicos adoptou recentemente por unanimidade 
uma carta apoiando a posição de um peticionário que defendia um procedimento
administrativo normalizado para a supervisão e aplicação do direito da UE que, 
respeitando o poder discricionário da Comissão quanto a quando e contra quem dar início 
a processos, restringisse esse poder discricionário aos limites da prática de uma boa 
administração2;

7. Relembra a resolução do Parlamento de 4 de Fevereiro de 2010 sobre um Acordo-quadro 
revisto entre o Parlamento Europeu e a Comissão3 em que adverte a Comissão de que 
"deverá pôr à disposição do Parlamento informações sucintas sobre todos os processos por 
incumprimento desde a carta de notificação, incluindo, se tal for solicitado pelo 
Parlamento, (...) sobre as questões em causa no processo por incumprimento"4; 

8. Solicita à Comissão que forneça ao Parlamento dados relevantes que permitam efectuar 
                                               
1 Comunicação de 2002 da Comissão, p. 5: "a Comissão reconheceu, já, em diversas ocasiões, o papel essencial 
do autor da denúncia na detecção de infracções ao direito comunitário"
2 O poder discricionário pode ser um mal necessário no governo moderno; o poder discricionário absoluto 
adicionado à falta absoluta de transparência, é contudo fundamentalmente contrário ao Estado de Direito 
conforme se afirma no Relatório Frassoni (2005/2150(INI)) sobre o 21° e o 22° Relatórios Anuais da Comissão 
sobre o controlo da aplicação do direito comunitário (2003 e 2004), p. 17 da exposição de motivos. 
3 Textos aprovados daquela data, P7_TA(2010)0009.
4 idem, n.° 3(e) 5° travessão.
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uma análise do valor acrescentado que o EU Pilot traz ao actual processo de gestão dos 
casos de infracção, e que justificaria eventualmente alargar mais o projecto; considera que 
estes dados deveriam, por exemplo, permitir ao Parlamento verificar se as 10 semanas 
concedidas a um Estado-Membro para encontrar uma solução para determinado caso 
concreto não atrasaram mais o início de um processo por infracção, cuja duração é já 
extremamente elevada e indeterminada;

9. Solicita à Comissão que dedique recursos suficientes que lhe permitam controlar 
inteiramente a implementação do direito da UE, dar início a casos por iniciativa própria e 
desenvolver prioridades para acções rigorosas e sistemáticas; apela à Comissão para que 
forneça ao Parlamento, como lhe foi repetidamente solicitado, dados claros e exaustivos 
sobre os recursos afectados ao processamento de casos de infracção nas diversas 
direcções-gerais e sobre os recursos afectados ao projecto EU Pilot; relembra à Comissão 
que o Parlamento se comprometeu a apoiar a Comissão através de maiores dotações 
orçamentais para maiores recursos; 

10. Relembra o compromisso do Conselho no sentido de encorajar os Estados-Membros a 
elaborarem e publicarem quadros ilustrativos da correlação entre as directivas e as 
medidas nacionais de transposição; sublinha que esses quadros são essenciais para que a 
Comissão possa controlar efectivamente as medidas de implementação em todos os 
Estados-Membros; 

11. Regista que os tribunais nacionais desempenham um papel vital na aplicação do direito da 
União Europeia, apoiando inteiramente os esforços da UE para melhorar e coordenar a 
formação judicial para os magistrados nacionais, os profissionais do direito, e os 
funcionários públicos nas administrações nacionais;

12. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao 
Tribunal de Justiça, ao Provedor de Justiça Europeu e aos Parlamentos dos 
Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relatório avalia o controlo da aplicação do direito da União Europeia pela Comissão em 
2008. Centra a sua análise no relatório da Comissão "Relatório de Avaliação EU Pilot", em 
que a Comissão propõe uma avaliação do desempenho do projecto "EU Pilot" após 22 meses 
de funcionamento do mesmo. A relatora levanta algumas questões fundamentais quanto ao 
funcionamento do EU Pilot e o papel dos cidadãos no assegurar do respeito do direito da 
União no terreno, e solicita à Comissão que forneça dados relevantes para permitir uma 
análise do valor acrescentado do EU Pilot para os actuais processos por infracção1. A relatora 
sugere também que se apele à Comissão para que proponha um "código de processo" sobre os 
processos por infracção ao abrigo da nova base jurídica do Artigo 298.° TFUE, a fim de 
aplicar os direitos dos cidadãos e a transparência.

                                               
1 Uma discussão aprofundada das preocupações do Parlamento acerca do funcionamento do EU Pilot pode ser 
encontrada no artigo de Melanie Smith "Enforcement, monitoring, verification, outsourcing: the decline of the 
infringement process" (2008) 33 European Law Review 777. 


