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ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 52.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
nenhuma medida de execução pode 
restringir o exercício dos direitos e 
liberdades reconhecidos pela Carta, se tal
restrição não for definida por lei e não
respeitar o conteúdo fundamental desses 
direitos e liberdades.

Justificação
Na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa e da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, a obrigação de limitar apenas por lei os direitos 
fundamentais já previstos pela Convenção europeia sobre os direitos humanos é agora 
reiterada pelo artigo 52.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. O 
Parlamento Europeu já levantou, em várias oportunidades, a questão do não respeito dos 
direitos fundamentais em certas medidas adoptadas por força dos chamados 
procedimentos de comitologia (ver casos relativos aos princípios de "porto seguro", a 
decisão de adequação da Comissão do Acordo UE-EUA de 2004 sobre os dados PNR e, 
mais recentemente, as medidas de aplicação do Código das Fronteiras Schengen que 
definem o mandato FRONTEX). 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea (b) – subalínea (iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) o espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça.
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Justificação
O processo de exame é, por definição, o processo que reconhece e reforça o controlo, 
pelos Estados-membros, do exercício das competências de execução da Comissão. Importa 
reconhecer o controlo reforçado pelos Estados-Membros, tendo em conta a importância 
específica dos vínculos existentes entre as ordens jurídicas europeia e nacionais, tal como 
previsto no artigo 67.°, n.° 1, do Tratado FUE, e a importância assim como a natureza 
sensível das políticas relativas à liberdade, à segurança e à justiça ("1. A União constitui 
um espaço de liberdade, segurança e justiça, no respeito dos direitos fundamentais e dos 
diferentes sistemas e tradições jurídicos dos Estados-Membros.") 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As referências de todos os documentos 
mencionados no n.º 1, alíneas a) a f), bem 
como as informações referidas no n.º 1, 
alínea g), são tornadas públicas no registo.

3. Em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.° 1049/2001 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 
2001, relativo ao acesso do público aos 
documentos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão1, as referências e 
os textos de todos os documentos 
mencionados no n.º 1, alíneas a) a f), bem 
como as informações referidas no n.º 1, 
alínea g), são tornadas públicas no registo.

1 JO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Justificação

O Regulamento (CE) nº 1049/2001 já se aplica ao texto relacionado com o processo de 
decisão em comitologia. Só se os textos preparatórios forem directamente disponíveis para a 
opinião pública, é que qualquer parte interessada pode chamar a atenção das instituições, 
designadamente do Parlamento Europeu, para a natureza eventualmente inadequada de um 
projecto de medida. Ao garantir a transparência apropriada das medidas de execução ao 
nível da fase preparatória, a União Europeia está a contribuir não só para o direito dos seus 
cidadãos à transparência, como também para a eficácia do seu próprio processo de tomada 
de decisão.
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