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Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Salienta a importância da 
participação dos parlamentos nacionais no 
processo legislativo a nível da UE; observa 
que, embora o número de pareceres 
fundamentados recebidos dos parlamentos 
nacionais tenha continuado a diminuir 
entre 2017 e 2019, não tendo sido 
recebidos pareceres fundamentados em 
2019, o número de pareceres apresentados 
à Comissão e de contributos para o 
Parlamento Europeu, incluindo sobre 
iniciativas não legislativas, manteve-se 
constantemente elevado, o que atesta o 
compromisso positivo e prospetivo dos 
parlamentos nacionais para com o ciclo 
político da UE; observa que vários destes 
documentos se centraram em questões 
institucionais importantes, como a 
conclusão da União Económica e 
Monetária (UEM) e a ativação de 
cláusulas-ponte;  observa que nenhuma 
proposta recebeu mais do que quatro 
pareceres fundamentados; recorda que os 
Tratados preveem um papel para a 
cooperação interparlamentar, conferindo 
aos parlamentos nacionais a 
responsabilidade de analisar as iniciativas 
legislativas e não legislativas; congratula-
se com a participação ativa dos 
parlamentos nacionais no diálogo 
legislativo com as instituições da UE por 
outros meios que não o mecanismo de 
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controlo da subsidiariedade; recorda que o 
procedimento de «cartão laranja» nunca foi 
ativado e que o procedimento de «cartão 
amarelo» foi ativado apenas três vezes, de 
um total de 439 pareceres fundamentados e 
5 513 pareceres no período de 2007-2019; 
assinala que a aplicação do direito de 
controlo da conformidade com o princípio 
da subsidiariedade dos parlamentos 
nacionais, com base no chamado sistema 
de alerta precoce, melhorou, parcialmente, 
as relações entre as instituições da UE e os 
parlamentos nacionais; incentiva a 
Comissão a avaliar a possibilidade de 
introduzir um procedimento informal de 
«cartão verde»; salienta o compromisso da 
Comissão de fornecer, no futuro, respostas 
agregadas nos casos em que pelo menos 
quatro parlamentos tenham emitido 
pareceres fundamentados e de assegurar 
uma flexibilidade técnica de aplicação 
casuística para mostrar flexibilidade 
quanto ao prazo de oito semanas para os 
parlamentos nacionais apresentarem os 
seus pareceres; considera que a 
Conferência sobre o Futuro da Europa 
constituirá uma excelente oportunidade 
para os cidadãos se pronunciarem sobre os 
impactos reais da legislação a nível 
nacional e apresentarem sugestões sobre a 
forma de alcançar os objetivos de legislar 
melhor, bem como sobre a reavaliação da 
subsidiariedade; recorda que a 
transparência e o acesso do público são 
essenciais para o processo legislativo e 
justificam a participação dos parlamentos 
nacionais e regionais, conferindo 
simultaneamente uma maior legitimidade e 
confiança no processo legislativo 
democrático da União Europeia; a este 
respeito, saúda os progressos realizados 
pelo Parlamento na divulgação dos 
documentos com várias colunas na 
sequência do acórdão De Capitani;
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