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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. Salienta a necessidade de melhorar constantemente 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);

2. Destaca o papel crucial dos parlamentos nacionais no controlo pré-legislativo dos 
projetos de atos legislativos da UE e na sua correta aplicação pelos Estados-Membros;

3. 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; reitera que a eficácia dos atos jurídicos da UE – 
que depende da sua aplicação correta e oportuna – constitui a pedra angular da 
segurança jurídica e da aplicação mais correta;

4. Salienta que a correta transposição e aplicação do direito da UE, nos termos do 
artigo 197.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), é da maior 
importância; solicita uma avaliação ex post adequada do direito da UE, nomeadamente 
avaliações do impacto na sustentabilidade; 

5. Sublinha o importante papel desempenhado também pelos parceiros sociais 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;

6. Insta a Comissão a reforçar o debate público sobre o seu relatório anual relativo ao 
controlo da aplicação do direito da UE e a apoiar os Estados-Membros na transposição e 
aplicação da legislação da UE através de iniciativas institucionais e administrativas de 
desenvolvimento das capacidades;

7. Recorda a necessidade de salvaguardar plenamente o papel do Tribunal de Justiça da 
União Europeia (TJUE) para assegurar a interpretação e a aplicação uniformes do 
direito da UE no contexto do Brexit e das futuras relações com o Reino Unido. 


