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Comissão dos Assuntos Constitucionais
O Presidente

19.11.2020

Deputado Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Proposta de regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021-2027 (2018/0166(APP))

Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão dos Assuntos Constitucionais foi incumbida 
de submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. Na sua reunião de 24 
de setembro de 2020, a comissão decidiu proceder ao envio do presente parecer sob a forma 
de carta.

A Comissão dos Assuntos Constitucionais examinou o assunto na sua reunião de 19 de 
novembro de 2020. Na mesma reunião1, a comissão decidiu instar a Comissão dos 
Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Antonio Tajani

1 Participaram na votação final: Antonio Tajani (presidente e relator de parecer), Gabriele Bischoff (primeira 
vice-presidente), Giuliano Pisapia (terceiro vice-presidente), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert 
Bourgeois, Gilles Boyer (em substituição de Charles Goerens, segundo vice-presidente), Fabio Massimo 
Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, 
Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Maite Pagazaurtundúa (em 
substituição de Guy Verhofstadt), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek 
Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer 
Wieland.



PE660.284v02-00 2/2 AL\1218661PT.docx

PT

SUGESTÕES

1. Sublinha a importância de agir no interesse dos cidadãos europeus e salienta o papel 
vital que o Parlamento Europeu desempenha na preparação do quadro financeiro 
plurianual a este respeito; acolhe com agrado o acordo alcançado sobre a proposta de 
regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 
de 2021-2027;

2. Acolhe com agrado, neste contexto, as disposições que permitem um melhor controlo 
parlamentar a nível europeu e, em particular, as disposições acordadas sobre o reforço 
do controlo orçamental das despesas dos fundos «Next Generation EU», bem como a 
Declaração comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão sobre o 
controlo orçamental das novas propostas baseadas no artigo 122.º do TFUE suscetíveis 
de ter uma incidência significativa no orçamento da União; acolhe com agrado o roteiro 
juridicamente vinculativo acordado para a introdução de novos recursos próprios 
durante os próximos sete anos; acolhe favoravelmente, além disso, o acordo político 
alcançado em 5 de novembro de 2020, sobre a proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre a proteção do orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz respeito ao Estado de direito nos Estados-
Membros;

3. Realça que o acordo sobre o pacote do QFP constitui um passo histórico para a 
continuação do processo de integração da União Europeia; insiste na importância de 
todos os acordos políticos, incluindo o compromisso de introduzir um cabaz de novos 
recursos próprios e o mecanismo de condicionalidade do Estado de direito; salienta que 
todos os elementos do pacote do QFP devem ser aplicados em conformidade com o 
princípio da cooperação leal mútua, tal como estabelecido no artigo 13.º do TUE;

4. Recorda o seu pedido de alinhamento do período de vigência do QFP com a duração da 
legislatura do Parlamento e o mandato da Comissão; lamenta que esta questão não tenha 
sido abordada até este momento e considera que deve ser reexaminada aquando da 
revisão intercalar do QFP 2021-2027;

5. Reitera o seu pedido para que seja ativada a «cláusula-ponte» prevista no artigo 312.º, 
n.º 2, do TFUE, a fim de permitir que o Conselho adote o Regulamento QFP por 
maioria qualificada e recorda, além disso, as suas propostas de aplicação do processo 
legislativo ordinário com vista à adoção do Regulamento QFP;

6. Propõe que se aproveite a dinâmica da Conferência sobre o Futuro da Europa – que tem 
de ser lançada durante a Presidência alemã do Conselho – para debater com as outras 
instituições da UE, os cidadãos e a sociedade civil organizada – refletindo a diferença 
de pontos de vista em toda a UE e representando a diversidade geográfica e demográfica 
da UE e dos seus Estados-Membros – entre outros temas, os desafios democráticos e 
constitucionais relacionados com a configuração institucional do instrumento de 
recuperação e os procedimentos de tomada de decisão sobre o QFP e os recursos 
próprios em geral, com o objetivo de reforçar o papel do Parlamento Europeu nestes 
procedimentos.


