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SUGESTÕES

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

1. Considera que o direito de iniciativa legislativa da Comissão, tal como estabelecido nos 
Tratados, não foi construtivo nem produtivo nos últimos anos, com uma diminuição da 
produção da Comissão ao longo da última década, e que os presidentes da Comissão 
não assumiram as suas responsabilidades políticas; recomenda vivamente, por 
conseguinte, que a Comissão dos Assuntos Constitucionais continue a explorar os 
poderes do Parlamento atribuídos pelos Tratados e pondere uma revisão do Tratado no 
sentido de conferir ao Parlamento um direito direto de iniciativa legislativa;

2. Salienta que o Conselho Europeu tem o direito de iniciativa de facto no domínio da 
liberdade, segurança e justiça, em conformidade com o artigo 68.º do TFUE, o que não 
reflete a igualdade de condições entre o Parlamento e o Conselho; sublinha, além disso, 
a influência exercida numa fase precoce pelos Estados-Membros através da sua 
participação em numerosos órgãos consultivos da Comissão;

3. Considera que o Parlamento deve dispor de um direito direto reforçado de iniciativa 
legislativa, uma vez que representa diretamente os cidadãos europeus e não apenas os 
interesses nacionais, que devem ser contrabalançados; lamenta, por conseguinte, que 
esta possibilidade tenha sido regularmente adiada para uma futura revisão do Tratado;

4. Lamenta profundamente que apenas um terço dos procedimentos de iniciativa 
legislativa e não legislativa do Parlamento possa ser considerado bem-sucedido e que a 
maioria dos relatórios de iniciativa legislativa (INL) adotados desde 2011 não tenha 
dado origem a uma resposta positiva da Comissão1; lamenta igualmente que, até à data, 
o prazo de três meses que a Comissão tem para responder a uma resolução parlamentar, 
conforme previsto no ponto 16 do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento 
Europeu e a Comissão Europeia («AQ de 2010»)2, e o prazo de um ano para a Comissão 
apresentar uma proposta legislativa em resposta a um relatório de iniciativa legislativa 
tenham sido constantemente desrespeitados;

5. Considera que os relatórios INL no âmbito do processo legislativo ordinário,  com 
apenas um destinatário e propostas viáveis dentro de prazos realistas, terão mais êxito; 
recomenda, por conseguinte, que a Comissão dos Assuntos Constitucionais convide a 
Comissão para a mesa de negociações, a fim de prorrogar ligeiramente os prazos 
aplicáveis e de  ter em conta as alegadas dificuldades de organização no que diz respeito 
ao AQ de 2010, reforçando assim a capacidade de resposta da Comissão às resoluções 
do Parlamento; espera, contudo, em contrapartida, que a resposta da Comissão e a 
execução de um relatório de INL sejam automáticas;

1 Estudo sobre «O direito de iniciativa do Parlamento Europeu», Andreas Maurer, Universidade de Innsbruck, 
Cátedra Jean Monnet de Estudos sobre a Integração Europeia, e Michael C. Wolf, Universidade de Innsbruck, 
julho de 2020, páginas 55 e 57.
2 JO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
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6. Insta a Comissão, na sua qualidade de guardiã dos Tratados, a cumprir as suas 
responsabilidades e a honrar os seus próprios compromissos;

7. É da opinião de que, se a Comissão não puser em prática o pedido do Parlamento de um 
ato legislativo no âmbito do processo legislativo ordinário, a sua resolução adotada por 
uma maioria de membros constituirá a base para um processo legislativo a iniciar pelo 
próprio Parlamento;

8. Considera que, caso a Comissão não apresente uma proposta legislativa nem informe 
dos motivos para tal, como exigido pelo artigo 225.º do TFUE, na sequência de um 
pedido do Parlamento, tal constitui uma omissão e o Parlamento reservar-se-á o direito 
de tomar medidas ao abrigo do artigo 265.º do TFUE.


