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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Recorda que a criação de regras na União Europeia se processa também num nível inferior 
ao legislativo, em atos que desenvolvem e executam os atos legislativos, e que é 
necessário assegurar a correta aplicação do Tratado a fim de garantir também para esses 
atos um nível suficiente de legitimidade democrática;

2. Salienta que os atos delegados e de execução devem ser limitados às questões de natureza 
puramente técnica e/ou administrativa: aos temas políticos deve ser aplicado um 
procedimento de codecisão democrático e transparente, acessível aos cidadãos europeus;

3. Relembra que, nos termos dos artigos 290.º e 291.º do Tratado, os atos delegados e os atos 
de execução respondem a necessidades distintas e não podem portanto ser intermutáveis; 
considera que a delineação de atos delegados e de execução, bem como a escolha correta e 
mais adequada de disposições a incluir no ato legislativo de base constituem questões 
políticas importantes que devem ser abordadas e discutidas numa fase inicial da 
preparação de projetos de relatórios legislativos pelos relatores e relatores-sombra, com a 
ajuda dos secretariados das comissões e, particularmente, do Serviço Jurídico;

4. Insta a Comissão a propor um conjunto de critérios interinstitucionais precisos para a 
utilização de atos delegados e de atos de execução, incluindo mecanismos de revisão, com 
base nas várias etapas do processo de decisão que conduzem a esses atos;

5. Sublinha as crescentes dificuldades enfrentadas pelo Parlamento na negociação com o 
Conselho devido à relutância deste último em considerar a utilização de atos delegados, e 
o facto de que, embora a solução de incluir todos os elementos necessários no ato de base 
– de modo a apenas permitir a utilização de atos de execução – possa ser uma opção 
válida em termos legais, esta abordagem poderá ser extremamente difícil em alguns casos, 
por exemplo, em setores em que as tecnologias ainda estão em desenvolvimento, e em 
muitos casos poderá conduzir a legislação que não estará alinhada com os princípios da 
iniciativa Legislar Melhor na UE; insta portanto a Comissão, na sua qualidade de guardiã 
dos Tratados, a honrar os seus compromissos nos termos dos artigos 290.º e 291.º do 
Tratado de Lisboa e a apoiar plenamente o Parlamento na defesa dos seus direitos durante 
as negociações com o Conselho; 

6. Entende que, para reforçar a posição dos relatores nas negociações legislativas, deve haver 
maior recurso à possibilidade de solicitar um parecer à Comissão dos Assuntos Jurídicos 
nos termos do artigo 37.º-A do Regimento;

7. Exprime a sua preocupação com o exercício de alinhamento no atual contexto de 
hostilidade do Conselho em relação à utilização de atos delegados, uma vez que tal poderá 
fazer com que o Parlamento perca os seus direitos de controlo, se medidas sujeitas ao 
procedimento de regulamentação com controlo se tornarem atos de execução, no caso de 
legislação importante e politicamente sensível, tal como a relacionada com a segurança; 
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insta portanto a Comissão e o Conselho a respeitarem o Tratado e os seus objetivos e a 
garantirem o controlo democrático através dos direitos do Parlamento em relação aos atos 
delegados;

8. Salienta que em muitos domínios jurídicos, tais como o transporte, questões que à 
primeira vista parecem ser fundamentalmente técnicas podem implicar escolhas políticas 
com consequências significativas; como tal, sublinha que, para que seja possível assegurar 
a legitimidade democrática em todo o processo legislativo da UE, o Parlamento deve ter à 
sua disposição um conhecimento técnico suficiente de forma a poder exercer os seus 
direitos de controlo de forma independente; 

9. Sublinha a importância da participação do Parlamento na fase preparatória dos atos 
delegados, dado que o correto exercício do controlo do Parlamento sobre os atos 
delegados poderá ser difícil sem um acompanhamento adequado da sua fase preparatória e 
as qualificações técnicas necessárias para avaliar o seu conteúdo, atendendo às limitações 
de tempo e de recursos para a sua análise a nível de comissão; 

10. Insta a Comissão a assegurar que seja facultado o mesmo nível de informação e de 
transparência quer aos peritos nacionais quer aos peritos do Parlamento;

11. Entende que, no contexto do alinhamento de atos legislativos posterior ao Tratado de 
Lisboa, as medidas anteriormente sujeitas ao procedimento de regulamentação com 
controlo devem tornar-se atos delegados e não atos de execução, exceto em situações 
excecionais que o justifiquem.



AD\1002202PT.doc 5/5 PE513.025v02-00

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 5.9.2013

Resultado da votação final +:
–:
0:

31
1
3

Deputados presentes no momento da 
votação final

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, 
Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de 
Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut 
Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Dieter-
Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg 
Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, 
Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, 
Brian Simpson, Keith Taylor, Patricia van der Kammen, Dominique 
Vlasto, Roberts Zīle

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Phil Bennion, Spyros Danellis, Michel Dantin, Geoffrey Van Orden, 
Janusz Władysław Zemke


