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Finalidade do presente documento
No dia 1 de Dezembro de 2009 entrou em vigor o Tratado de Lisboa.

As novas disposições são tanto aquelas cuja aplicação é horizontal a todos os domínios de 
intervenção, como as de carácter sectorial que se aplicam à política de coesão.

As novas regras implicam uma reflexão séria sobre os procedimentos a seguir no que respeita 
à proposta de modificação do regulamento geral que está actualmente em discussão e uma 
total clareza sobre as possibilidades e os condicionalismos, que caracterizarão os próximos 
meses de trabalho sobre o presente dossiê.

Para efeitos de transparência e de clareza, o relator considera, por isso, que é útil apresentar à 
comissão o ponto da situação neste momento, bem como as mais recentes evoluções relativas 
a esta matéria.

Contexto
Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a nova base jurídica para a adopção ou a 
alteração do regulamento geral passa a ser o artigo 177.º TFUE (ex-artigo 161.º TCE) e o 
procedimento aplicável deixa de ser o procedimento de parecer favorável e passa a ser o 
procedimento legislativo ordinário.
Esta modificação tem consequências muito concretas e imediatas quanto às etapas processuais 
necessárias, bem como ao exercício das novas competências do Parlamento neste domínio.
A posição do Parlamento nas negociações do presente dossiê muda radicalmente, atendendo 
ao facto de ter adquirido uma posição de igualdade com o Conselho, e confere-lhe o direito de 
alterar a proposta da Comissão, caso o pretenda fazer.

Na perspectiva do relator, em função das novas disposições, o Parlamento pode e deve 
desempenhar finalmente o papel mais activo que foi repetidamente invocado no passado, mas 
que esbarrava nas limitações decorrentes do quadro jurídico.

Questões em aberto...
Nos últimos meses, este processo já por três vezes foi inscrito na ordem do dia da comissão, 
apesar de o Conselho, por falta de um acordo político, ainda não ter consultado o Parlamento.
Com a melhor boa vontade, pretendia-se assim fazer avançar o debate e poder adoptar uma 
deliberação quando o Parlamento fosse consultado oficialmente.
O dia 1 de Dezembro levou este processo a transitar automaticamente para o procedimento de 
co-decisão.
Isto gera algumas incertezas de natureza jurídica e prática que precisam de ser urgentemente
esclarecidas para que os trabalhos possam avançar.
1. Em primeiro lugar, há que esclarecer quando é que se considerará que o Parlamento foi 

oficialmente consultado sobre esta matéria. A Comissão anunciou que vai ser transmitida 
uma Comunicação "omnibus" com a lista de todas as propostas pendentes abrangidas 
pelas novas disposições e afectadas por uma modificação do seu procedimento de 
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adopção. Até lá, porém, não é possível iniciar quaisquer trabalhos a título oficial em sede 
de comissão.

2. Em segundo lugar, não é claro qual será a proposta efectivamente transmitida e que 
constituirá, portanto, a base do trabalho em comissão – se será o texto original aprovado 
pela Comissão em 22 de Julho de 2009 ou uma nova proposta que tenha em conta o 
acordo de compromisso alcançado no COREPER no passado dia 20 de Novembro. 

3. Além disso, o novo Tratado prevê que, ao mesmo tempo que é enviada ao Conselho e ao 
Parlamento, a proposta seja também enviada aos parlamentos nacionais dos 27 
Estados-Membros, que terão oito semanas para transmitir o seu parecer relativamente à 
conformidade da proposta com o princípio da subsidiariedade. Nesta fase, a Comissão e o 
Parlamento têm interpretações divergentes quanto à necessidade de proceder a essa 
transmissão para as propostas pendentes. Embora os pareceres dos parlamentos nacionais 
não sejam vinculativos, durante este período não pode ser aprovado nenhum acordo 
formal nem pelo Conselho, nem pelo Parlamento. É, por isso, da máxima importância 
chegar a um entendimento comum da questão, a fim de evitar a interposição ulterior de 
recursos sobre a legitimidade do procedimento.

4. Por último, mas não menos importante, a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
suscitou a questão do conflito de competências relativamente a este dossiê, tendo sido 
requerido à Conferência dos Presidentes das Comissões que, ou atribua à Comissão 
EMPL a competência exclusiva para o tratamento deste processo, ou que, em alternativa, 
decida aplicar o processo do artigo 50.º do Regimento (processo de comissões 
associadas).

...e passos seguintes
Uma vez esclarecidos todos estes elementos e devidamente consultado o Parlamento, 
dar-se-á início ao trabalho sobre o conteúdo do dossiê. No entanto, isto tem como 
condição prévia a resolução do conflito de competências entre as comissões EMPL e 
REGI.

Por conseguinte, a apresentação de um projecto de relatório na reunião de Janeiro da 
Comissão REGI dependerá sobretudo de uma decisão da Conferência dos Presidentes das 
Comissões sobre esta questão.

Caso persista a incerteza, o relator apresentará em Janeiro um segundo documento de 
trabalho no qual analisará pormenorizadamente o conteúdo da proposta, que, segundo se 
espera, nessa altura se saberá claramente qual é.


