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SUGESTÕES

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

1. Congratula-se com os relatórios da Comissão sobre o controlo da aplicação do direito da 
UE; considera que estes relatórios são instrumentos essenciais para garantir o controlo 
democrático da correta transposição e aplicação do direito da UE; considera que este 
controlo é essencial para identificar os riscos para o Estado de direito antes de chegarem 
a um ponto em que é necessária uma resposta formal;

2. Insta a Comissão a reforçar o debate público sobre o seu relatório anual relativo ao 
controlo da aplicação do direito da UE; salienta a necessidade de garantir a mais ampla 
participação possível dos cidadãos neste debate público e observa que a sociedade civil 
poderá igualmente ser incluída sob a égide da Conferência sobre o Futuro da Europa;

3. Solicita à Comissão que continue a apoiar os Estados-Membros na transposição e 
aplicação da legislação da UE através de iniciativas de desenvolvimento das 
capacidades institucionais e administrativas;

4. Salienta a importância do Estado de direito como condição prévia para o controlo e a 
aplicação adequados do direito da UE; manifesta a sua profunda preocupação com as 
deficiências generalizadas na aplicação do Estado de direito em vários 
Estados-Membros, tal como especificado no relatório da Comissão, de 2020, sobre o 
Estado de direito; insta o Conselho a trabalhar urgentemente com o Parlamento no 
sentido de chegar a acordo sobre a proposta da Comissão de um regulamento sobre a 
proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos Estados-Membros (COM(2018)0324);

5. Salienta que garantir o cumprimento do direito da UE é fulcral para criar condições de 
concorrência equitativas; ressalta a necessidade de continuar a melhorar os mecanismos 
concebidos para assegurar que o processo legislativo esteja em plena conformidade com 
os Tratados, nomeadamente os princípios da atribuição, da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, consagrados no artigo 5.º do Tratado da União Europeia (TUE), o 
princípio da cooperação leal, consagrado no artigo 13.º do TUE, e o princípio da 
igualdade perante a lei, consagrado no artigo 20.º da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia (Carta); sublinha, além disso, o facto de a eficácia dos atos jurídicos 
da UE – que depende da sua implementação correta e oportuna – constituir a pedra 
angular da segurança jurídica e da correta aplicação do direito;

6. Sublinha que as normas da União Europeia devem ser formuladas de forma clara e 
compreensível, respeitando os princípios da clareza jurídica, da transparência e da 
segurança jurídica; salienta que o direito da União deve definir claramente os direitos e 
as obrigações que incumbem aos respetivos destinatários, nomeadamente as instituições 
da UE e os Estados-Membros; sugere que se examine os documentos de orientação 
juridicamente não vinculativos como potencial meio para assistir os Estados-Membros 
no processo de aplicação; lamenta as incoerências na aplicação e na interpretação do 
direito da UE, que podem ser imputadas a traduções incorretas dos textos jurídicos; 
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insta, por conseguinte, a Comissão a intensificar os seus esforços para garantir que a 
legislação adotada da UE seja corretamente traduzida; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a prosseguir e intensificar o diálogo e o intercâmbio de boas práticas, 
a fim de resolver o problema da falta de clareza e de transparência no processo 
legislativo aquando da transposição da legislação da UE;

7. Recorda que a aplicação do direito da UE inclui o pleno respeito pelos valores comuns, 
designadamente os direitos fundamentais, a democracia e o Estado de direito, conforme 
estabelecido no artigo 2.º do TUE; manifesta a sua preocupação com a deterioração da 
situação do Estado de direito em alguns Estados-Membros, tal como sublinhado no 
relatório da Comissão, de 2020, sobre o Estado de direito; reitera o seu apoio à criação 
de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos 
fundamentais, regido por um acordo interinstitucional entre as três instituições, que 
consista num ciclo anual de acompanhamento dos valores da União e abranja todos os 
aspetos do artigo 2.º do TUE; considera que os instrumentos disponíveis previstos pelos 
Tratados devem ser reforçados e sugere que a Conferência sobre o Futuro da Europa 
aborde esta questão;

8. Destaca o papel crucial dos parlamentos nacionais e, sempre que pertinente, dos 
parlamentos regionais no controlo pré-legislativo dos projetos de atos legislativos da 
UE, atendendo igualmente ao facto de que este papel permite aos Estados-Membros 
melhorar a qualidade e a rapidez da sua aplicação; observa que as formas existentes de 
cooperação com os parlamentos nacionais, como as delegações interparlamentares ou os 
processos que envolvem os parlamentos nacionais no intercâmbio de informações em 
matéria de elaboração e aplicação do direito da União, podem ser melhoradas; sugere 
que sejam debatidas na Conferência sobre o Futuro da Europa as possibilidades de 
reforçar a cooperação no domínio da aplicação do direito da União, bem como em 
matéria de regulamentação e aplicação dos princípios da proporcionalidade e da 
subsidiariedade; considera que os atentados contra a integridade constitucional dos 
Estados-Membros constituem uma violação do direito da UE;

9. Apela à melhoria do processo legislativo da UE, que depende da transparência e da 
responsabilização na elaboração de legislação, juntamente com a participação da 
sociedade civil, onde tal se justifique; 

10. Recorda o princípio da transparência consagrado nos Tratados da UE, bem como o 
direito dos cidadãos da UE à justiça e à boa administração, conforme estipulado nos 
artigos 41.º e 47.º da Carta; salienta que tais direitos e princípios exigem que se dê aos 
cidadãos um acesso adequado aos projetos de atos jurídicos que lhes digam respeito; 
insiste em que os Estados-Membros devem dar a máxima importância a estes direitos e 
princípios quando propuserem projetos de atos jurídicos que visem aplicar o direito da 
UE;

11. Recorda os esforços das instituições da UE no sentido de criar uma base de dados e um 
sítio Web comuns para todas as partes do processo legislativo, mas lamenta que estes 
esforços ainda não tenham alcançado o seu objetivo; considera que as bases de dados e 
os sítios Web existentes e futuros devem permitir o contributo adequado de todos os 
parlamentos envolvidos;
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12. Reitera a posição expressa na sua resolução de 17 de janeiro de 2019, relativa ao 
inquérito estratégico OI/2/2017 da Provedora de Justiça sobre a transparência dos 
debates legislativos nas instâncias preparatórias do Conselho da UE; insta o Conselho a 
desenvolver critérios claros e publicamente disponíveis para designar documentos como 
«LIMITE», em conformidade com o direito da UE, e a rever sistematicamente o 
estatuto «LIMITE» dos documentos numa fase precoce, antes da adoção final de um ato 
legislativo, inclusive antes das negociações informais nos trílogos;

13. Salienta que é da maior importância a correta transposição e aplicação do direito da 
União, nos termos do artigo 197.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), sendo da responsabilidade conjunta dos Estados-Membros e das 
instituições e organismos da União; solicita uma adequada avaliação de impacto ex ante 
e ex post da legislação da UE, nomeadamente em matéria de sustentabilidade e de 
questões sociais, ambientais e de género, em conformidade com o compromisso do 
Parlamento Europeu e do Conselho, como previsto no Acordo Interinstitucional (AII) 
«Legislar Melhor»;

14. Sublinha que os Estados-Membros devem ser capazes de transpor corretamente o direito 
da União para os seus próprios sistemas jurídicos; solicita, neste contexto, um 
calendário adequado dos processos legislativos, de modo a prever tempo suficiente para 
a transposição;

15. Insta a Comissão e os Estados-Membros a atuar conjuntamente e de forma coerente para 
resolver os problemas relacionados com a «sobrerregulamentação» durante a 
transposição e aplicação do direito da UE, uma vez que esta prática gera encargos 
desnecessários para os cidadãos, as empresas e as administrações, conduz a uma 
conceção errada da atividade legislativa da UE e aumenta o euroceticismo injustificado 
entre os cidadãos; recorda, a este respeito, o disposto no AII «Legislar Melhor», que 
prevê que as medidas nacionais que não estejam estritamente relacionadas com a 
legislação da União em causa devem ser claramente indicadas e documentadas pelos 
Estados-Membros, ao passo que os elementos que não estejam de forma alguma 
relacionados com essa legislação da União devem ser identificáveis através do(s) ato(s) 
de transposição ou através de documentos associados; insta a Comissão a fornecer 
informações regulares sobre a documentação das medidas de (combate à) 
«sobrerregulamentação»;

16. Regista a particular falta de transposição, aplicação e supervisão do direito da UE no 
Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, em contraste com a grande urgência com que 
as propostas legislativas neste domínio são frequentemente apresentadas pela Comissão 
e pelo Conselho durante o processo legislativo da UE; exorta a Comissão e as 
autoridades nacionais a acompanhar e fazer cumprir de forma proativa e exaustiva a 
aplicação do direito da UE neste domínio;

17. Reconhece que, para assegurar a correta aplicação do direito da UE e o bom 
funcionamento do mercado interno, os cidadãos e os empresários devem ser informados 
sobre as questões decorrentes da aplicação quotidiana do direito da UE; apela ao reforço 
da cooperação neste domínio, designadamente através do serviço SOLVIT;

18. Sublinha a importância de um diálogo adequado entre a Comissão e os 
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Estados-Membros na fase pré-contenciosa;

19. Sublinha o importante papel desempenhado também pelos parceiros sociais, pelos 
organismos para a igualdade de género e pelas organizações da sociedade civil no 
acompanhamento e na promoção de vias de recurso efetivas ao abrigo do direito da UE; 
incentiva a Comissão a aumentar a sensibilização para os direitos dos cidadãos e das 
empresas ao abrigo do direito da UE e a apoiar eventuais queixosos, melhorando a sua 
compreensão da fase pré-contenciosa; insta a Comissão, enquanto guardiã dos Tratados, 
a dar início a investigações adequadas nos casos em que uma possível violação do 
direito da UE tenha sido devidamente suscitada pelos cidadãos ou pelas organizações da 
sociedade civil;

20. Sublinha o importante papel dos autores de denúncias no controlo da correta aplicação 
do direito da União; insta os Estados-Membros a implementar as regras mínimas de 
proteção da UE acordadas em março de 2019 e formalmente adotadas em outubro de 
2019, muito antes do prazo de 2 anos; exorta os Estados-Membros a utilizar o espaço 
deixado pela diretiva para um âmbito de aplicação o mais amplo possível, e a oferecer 
compensação financeira àqueles que são vítimas das suas denúncias de violações do 
direito da União;

21. Regista a diminuição de 10 % dos novos processos por infração abertos em 2018 em 
comparação com 2017 e o aumento do número de novos processos por infração em 
2019; observa que, de acordo com a repartição dos processos por infração pendentes no 
final de 2017, 2018 e 2019, os principais domínios de intervenção em que se registou o 
maior número de processos por infração contra Estados-Membros em matéria de 
transposição foram o  ambiente, a mobilidade e os transportes, o mercado interno, a 
estabilidade financeira, os serviços financeiros e os mercados de capitais; 

22. Lamenta que tenha sido registado o aumento de 20 % no número de processos por 
infração em matéria de legislação relativa ao mercado único da UE desde dezembro de 
2017, e exorta os Estados-Membros a transporem a legislação da UE de forma mais 
célere e diligente; congratula-se com a diminuição consecutiva de novos casos de 
transposição tardia em 2017, 2018 e 2019; observa com preocupação que o tempo 
médio de transposição da UE aumentou, tendo as diretivas em 2019 levado mais três 
meses a serem transpostas para a legislação nacional do que em 2018; lamenta que, 
apesar dos recentes progressos, a aplicação atempada e correta do direito da UE 
continue a ser motivo de preocupação em vários Estados-Membros;

23. Exorta a Comissão a considerar central o seu papel de guardiã dos Tratados e a reagir 
com processos por infração, sempre que necessário, para defender a correta aplicação do 
direito da União e garantir a segurança jurídica dos cidadãos e empresas da UE; 

24. Regista o facto de a Comissão ter deixado de utilizar o mecanismo «EU Pilot» como 
plataforma por defeito para encetar um diálogo com os Estados-Membros sobre 
alegadas violações do direito da UE, uma vez que foi reconhecido que acrescentava uma 
sobrecarga burocrática adicional ao processo sem verdadeiro valor acrescentado; 
recorda que as taxas de resolução dos casos apresentados através do EU Pilot foram de 
77 % em 2017 e 2019 e de 73 % em 2018;

25. Reafirma o papel do Tribunal de Justiça da União Europeu (TJUE) como a única 
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instituição responsável por decidir sobre a validade dos atos das instituições da UE; 
recorda, além disso, o papel do TJUE de assegurar a correta interpretação e aplicação do 
direito da UE no contexto da aplicação do Acordo de Saída e das futuras relações com o 
Reino Unido.
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