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11.4.2018 A8-0127/1 

Alteração  1 

Jasenko Selimovic 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicação das disposições dos Tratados relativas aos parlamentos nacionais 

2016/2149(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando N 

 

Proposta de resolução Alteração 

N. Considerando que o período de oito 

semanas previsto no artigo 4.º do Protocolo 

n.º 1 se revelou insuficiente para o 

controlo atempado do cumprimento do 

princípio da subsidiariedade; 

N. Considerando que muitos 

parlamentos nacionais não tiram pleno 

partido do período de oito semanas 

previsto no artigo 4.º do Protocolo n.º 1 

para o controlo do cumprimento do 

princípio da subsidiariedade; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/2 

Alteração  2 

Jasenko Selimovic 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicação das disposições dos Tratados relativas aos parlamentos nacionais 

2016/2149(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando O 

 

Proposta de resolução Alteração 

O. Considerando que o SAR pode ser 

complementado pelo sistema que permite 

atualmente aos parlamentos nacionais 

apresentarem propostas construtivas à 

consideração da Comissão e no devido 

respeito do seu direito de iniciativa; 

Suprimido 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/3 

Alteração  3 

Jasenko Selimovic 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicação das disposições dos Tratados relativas aos parlamentos nacionais 

2016/2149(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando P 

 

Proposta de resolução Alteração 

P. Considerando que vários 

parlamentos nacionais manifestaram 

interesse num instrumento de melhoria do 

diálogo político, que permitiria aos 

parlamentos nacionais, assegurando 

previamente o apoio do Parlamento 

Europeu, e no devido respeito pelo direito 

de iniciativa da Comissão, sugerir 

propostas construtivas à consideração da 

Comissão; 

P. Considerando que vários 

parlamentos nacionais manifestaram 

interesse num instrumento de melhoria do 

diálogo político, que permitiria aos 

parlamentos nacionais, no devido respeito 

pelo direito de iniciativa da Comissão, 

sugerir propostas construtivas à 

consideração da Comissão; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/4 

Alteração  4 

Jasenko Selimovic 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicação das disposições dos Tratados relativas aos parlamentos nacionais 

2016/2149(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Sublinha o facto de o SAR 

raramente ter sido utilizado desde a entrada 

em vigor do Tratado de Lisboa e considera 

que deveria ser reformado no âmbito do 

atual quadro constitucional; 

13. Sublinha o facto de o SAR 

raramente ter sido utilizado desde a entrada 

em vigor do Tratado de Lisboa; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/5 

Alteração  5 

Jasenko Selimovic 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicação das disposições dos Tratados relativas aos parlamentos nacionais 

2016/2149(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Regista o pedido de alguns 

parlamentos nacionais no sentido de 

alargar o período de oito semanas durante o 

qual podem emitir um parecer 

fundamentado, nos termos do artigo 3.º do 

Protocolo n.º 1; sublinha, porém, que o 

atual enquadramento do Tratado não prevê 

tal prorrogação; considera por isso que a 

Comissão deve implementar um período 

de notificação técnica no âmbito do SAR 

a fim de conceder um prazo adicional 

entre a data em que as propostas de atos 

legislativos são tecnicamente recebidas 

pelas câmaras nacionais e a data em que 

o período de oito semanas tem início; 
recorda, neste contexto, que foram postas 

em prática pela Comissão em 2009 outras 

disposições práticas relativas ao 

funcionamento do mecanismo de controlo 

subsidiário; 

16. Toma nota do pedido de alguns 

parlamentos nacionais no sentido de 

alargar o período de oito semanas durante o 

qual podem emitir um parecer 

fundamentado, nos termos do artigo 3.º do 

Protocolo n.º 1; sublinha, porém, que o 

atual enquadramento do Tratado não prevê 

tal prorrogação; recorda, neste contexto, 

que foram postas em prática pela Comissão 

em 2009 outras disposições práticas 

relativas ao funcionamento do mecanismo 

de controlo subsidiário; 

Or. en 



 

AM\1150597PT.docx  PE618.414v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

11.4.2018 A8-0127/6 

Alteração  6 

Jasenko Selimovic 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicação das disposições dos Tratados relativas aos parlamentos nacionais 

2016/2149(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Regista o pedido de alguns 

parlamentos nacionais no sentido de 

alargar o período de oito semanas durante 

o qual podem emitir um parecer 

fundamentado, nos termos do artigo 6.º do 

Protocolo n.º 2; 

Suprimido 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/7 

Alteração  7 

Jasenko Selimovic 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Aplicação das disposições dos Tratados relativas aos parlamentos nacionais 

2016/2149(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Sugere, em sintonia com o diálogo 

político lançado pela Comissão em 2016, a 

plena utilização do sistema através do qual 

os parlamentos nacionais podem apresentar 

propostas construtivas à Comissão, com o 

objetivo de influenciar positivamente o 

debate a nível europeu e o poder de 

iniciativa da Comissão; sugere a este 

respeito que a Comissão possa ter em 

consideração tais propostas ou emitir uma 

resposta formal, sublinhando as razões para 

não o fazer; salienta que tal procedimento 

não pode consistir no direito à iniciativa 

legislativa ou no direito de retirar ou alterar 

legislação, uma vez que isso subverteria o 

“método da União” e a repartição de 

competências a nível nacional e europeu e, 

por conseguinte, violaria os Tratados; 

recomenda simultaneamente que, em caso 

de possível revisão futura dos Tratados, o 

direito de iniciativa legislativa seja 

atribuído sobretudo ao Parlamento 

Europeu, enquanto representante direto dos 

cidadãos da UE; 

18. Sugere, em sintonia com o diálogo 

político lançado pela Comissão em 2016, a 

utilização do sistema através do qual os 

parlamentos nacionais podem apresentar 

propostas construtivas à Comissão, com o 

objetivo de influenciar positivamente o 

debate a nível europeu e o poder de 

iniciativa da Comissão; sugere a este 

respeito que a Comissão mantenha o 

poder discricionário de ter em 

consideração tais propostas ou de emitir 

uma resposta formal, sublinhando as razões 

para não o fazer; salienta que tal 

procedimento não pode consistir no direito 

à iniciativa legislativa ou no direito de 

retirar ou alterar legislação, uma vez que 

isso subverteria o “método da União” e a 

repartição de competências a nível nacional 

e europeu e, por conseguinte, violaria os 

Tratados; recomenda simultaneamente que, 

em caso de possível revisão futura dos 

Tratados, o direito de iniciativa legislativa 

seja atribuído ao Parlamento Europeu, 

enquanto representante direto dos cidadãos 

da UE; 

Or. en 

 

 


