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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011, que estabelece as regras e os princípios gerais relativos 
aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2017))0085),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 291.º, n.º 3 do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C8-0034/2017),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural e da Comissão dos Assuntos Constitucionais,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A9-0000/2020),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O sistema criado pelo Regulamento (2) O sistema criado pelo Regulamento 
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(UE) n.º 182/2011 tem, de modo geral, 
comprovado na prática o seu bom 
funcionamento e alcançou um equilíbrio 
institucional adequado no que respeita ao 
papel da Comissão e ao dos demais 
intervenientes. O referido sistema deve, 
por conseguinte, continuar a funcionar da 
mesma forma, com exceção de algumas 
pequenas alterações relativas a 
determinados aspetos do procedimento a 
nível do comité de recurso. Estas alterações 
destinam-se a garantir uma maior 
responsabilidade e apropriação política de 
atos de execução politicamente sensíveis 
sem, no entanto, alterar a responsabilidade 
jurídica e institucional pelos atos de 
execução prevista no Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

(UE) n.º 182/2011 tem, de modo geral, 
comprovado na prática funcionar de forma 
eficiente e alcançou um equilíbrio 
institucional adequado no que respeita ao 
papel da Comissão e ao dos demais 
intervenientes. Os principais elementos do 
sistema podem, por conseguinte, continuar 
a funcionar da mesma forma. Contudo, 
algumas pequenas alterações relativas a 
determinados aspetos do procedimento a 
nível do comité de recurso afiguram-se 
justificadas. Estas alterações destinam-se a 
garantir uma maior responsabilidade e 
apropriação política de atos de execução 
politicamente sensíveis sem, no entanto, 
alterar a responsabilidade jurídica e 
institucional pelos atos de execução 
prevista no Regulamento (UE) 
n.º 182/2011. Outro objetivo subjacente às 
alterações é o de aumentar a 
sensibilização dos cidadãos para os 
procedimentos relacionados com os atos 
de execução. Para aumentar a confiança 
nas instituições da União, é fundamental 
não só informar os cidadãos das decisões 
tomadas, mas também explicar os motivos 
subjacentes a essas decisões.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de aumentar o seu valor 
acrescentado, o papel do comité de recurso 
deve, pois, ser reforçado através da 
possibilidade de realizar nova reunião nos 
casos em que não seja emitido parecer. O 
grau adequado de representação na nova 
reunião do comité de recurso deve 
corresponder ao nível ministerial, a fim de 
assegurar o debate político. No intuito de 
permitir a organização da nova reunião, 
deve ser prorrogado o prazo para o comité 
de recurso dar parecer.

(8) A fim de aumentar o seu valor 
acrescentado, o papel do comité de recurso 
deve, pois, ser reforçado através da 
possibilidade de realizar nova reunião nos 
casos em que não seja emitido parecer. O 
grau adequado de representação na nova 
reunião do comité de recurso deve 
corresponder a um nível político 
suficientemente elevado, tal como o nível 
ministerial, a fim de assegurar o debate 
político. No intuito de permitir a 
organização da nova reunião, deve ser 
prorrogado o prazo para o comité de 
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recurso dar parecer.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em alguns casos, a Comissão deve 
ter a possibilidade de solicitar ao Conselho 
que indique a sua posição e orientação 
sobre as implicações mais vastas da 
ausência de parecer, incluindo ao nível 
institucional, jurídico, político e 
internacional. A Comissão deve ter em 
conta todas as posições manifestadas pelo 
Conselho no prazo de três meses a contar 
da data em que a questão lhe tiver sido 
submetida. Em casos devidamente 
justificados, a Comissão pode indicar um 
prazo mais curto ao submeter a questão.

(10) Em alguns casos, a Comissão deve 
ter a possibilidade de solicitar ao Conselho 
que indique a sua posição e orientação 
sobre as implicações mais vastas da 
ausência de parecer, incluindo ao nível 
institucional, jurídico, político e 
internacional e deve informar o 
Parlamento Europeu a este respeito. A 
Comissão deve ter em conta todas as 
posições manifestadas pelo Conselho no 
prazo de três meses a contar da data em 
que a questão lhe tiver sido submetida. Em 
casos devidamente justificados, a 
Comissão pode indicar um prazo mais 
curto ao submeter a questão. A posição 
expressa pelo Conselho deve também ser 
enviada ao Parlamento Europeu sem 
demora injustificada.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A transparência dos votos dos 
representantes dos Estados-Membros a 
nível do comité de recurso deve ser maior, 
devendo divulgar-se ao público os votos do 
representante de cada Estado-Membro.

(11) A transparência dos votos dos 
representantes dos Estados-Membros ao 
longo de todo o procedimento consultivo e 
de todo o procedimento de exame deve ser 
maior, devendo divulgar-se ao público os 
votos do representante de cada Estado-
Membro.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) No intuito de aumentar a 
visibilidade e a sensibilização dos 
cidadãos, o comportamento de voto do 
representante de cada Estado-Membro 
deve ser acompanhado de uma 
justificação.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Convém aumentar ainda mais a 
acessibilidade do registo e modificar o seu 
conteúdo, a fim de garantir uma maior 
transparência. A melhoria das funções de 
pesquisa do registo constituiria um 
elemento essencial no âmbito deste 
processo.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 –ponto 1
Regulamento (UE) n.º 182/2011
Artigo 3 – n.º 7 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

«Se o comité de recurso não der parecer, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 3, segundo 
parágrafo, o presidente pode decidir que o 
mesmo comité realize nova reunião a nível 
ministerial. Em tais casos, o comité de 
recurso deve dar parecer no prazo de três 
meses a contar da data em que a questão 

«Se o comité de recurso não der parecer, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 3, segundo 
parágrafo, o presidente pode decidir que o 
mesmo comité realize nova reunião a um 
nível político suficientemente elevado, tal 
como a nível ministerial. Em tais casos, o 
comité de recurso deve dar parecer no 
prazo de três meses a contar da data em 
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lhe tiver sido inicialmente apresentada.»; que a questão lhe tiver sido inicialmente 
apresentada.»;

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 –ponto 2 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 182/2011
Artigo 6 – n.º 3-A 

Texto da Comissão Alteração

«3-A. Se o comité de recurso não der 
parecer, a Comissão pode submeter a 
questão ao Conselho, solicitando-lhe que 
indique a sua posição e orientação sobre as 
implicações mais vastas da ausência de 
parecer, incluindo ao nível institucional, 
jurídico, político e internacional. A 
Comissão deve ter em conta todas as 
posições manifestadas pelo Conselho no 
prazo de três meses a contar da data em 
que a questão lhe tiver sido submetida. Em 
casos devidamente justificados, a 
Comissão pode indicar um prazo mais 
curto ao submeter a questão.

3-A. Se o comité de recurso não der 
parecer, a Comissão pode submeter a 
questão ao Conselho, solicitando-lhe que 
indique a sua posição e orientação sobre as 
implicações mais vastas da ausência de 
parecer, incluindo ao nível institucional, 
jurídico, político e internacional e deve, 
sem demora injustificada, informar o 
Parlamento Europeu a esse respeito. A 
Comissão deve ter em conta todas as 
posições manifestadas pelo Conselho no 
prazo de três meses a contar da data em 
que a questão lhe tiver sido submetida. Em 
casos devidamente justificados, a 
Comissão pode indicar um prazo mais 
curto ao submeter a questão. A posição 
expressa pelo Conselho deve também ser 
enviada ao Parlamento Europeu sem 
demora injustificada.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 –ponto 3 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 182/2011
Artigo 10 – n.º 1 – alíena e)

Texto da Comissão Alteração

«e) Os resultados das votações, 
incluindo, no caso do comité de recurso, 
os votos expressos pelo representante de 
cada Estado-Membro;»;

«e) Os resultados das votações, 
incluindo os votos expressos pelo 
representante de cada Estado-Membro, 
acompanhados de uma justificação, e as 
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abstenções;
Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 –ponto 3 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 182/2011
Artigo 10 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

a-A) O n.º 3 passa a ter a seguinte 
redação:

3. O Parlamento Europeu e o 
Conselho devem ter acesso às informações 
referidas no n.º 1, nos termos das regras 
aplicáveis.

«3. O Parlamento Europeu e o 
Conselho devem ter, sem demora 
injustificável, acesso às informações 
referidas no n.º 1.»

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 –ponto 3 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 182/2011
Artigo 10 – n.º 5-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte número:
«5-A. A fim de garantir uma maior 
transparência, a Comissão deve assegurar 
que as funções de pesquisa do registo 
permitam proceder a uma pesquisa por 
domínio de intervenção.»

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 14 de fevereiro de 2017, a Comissão Europeia apresentou uma proposta (COM(2017) 85 
final) para reformar o sistema de comitologia da UE (Regulamento (UE) n.º 182/2011). A 
proposta visa aumentar a transparência e a responsabilização em matéria de execução do 
direito da União Europeia em determinados domínios de intervenção extremamente 
controversos, prevendo para tal as seguintes medidas:

 Alterar as regras de votação na última fase do procedimento de comitologia (o 
chamado comité de recurso), para que sejam apenas tidos em conta os votos a favor ou 
contra um determinado ato. Tal visa reduzir o recurso à abstenção, bem como o 
número de situações em que o comité se vê na impossibilidade de emitir parecer, 
obrigando a Comissão a agir sem um mandato claro dos Estados-Membros.

 Implicar os ministros nacionais, permitindo que a Comissão submeta uma segunda vez 
a questão ao comité de recurso a nível ministerial, caso os peritos nacionais não 
tomem posição.

 Aumentar a transparência dos votos a nível do comité de recurso.

 Assegurar que seja prestado um contributo político, dando à Comissão a possibilidade 
de remeter o assunto para o Conselho de Ministros para que este emita parecer, caso o 
comité de recurso não esteja em condições de tomar uma posição.

De um modo geral, o relator congratula-se com a proposta da Comissão. Porém, gostaria 
igualmente de salientar que, na maior parte dos casos, o sistema atual funciona devidamente, 
pelo que a proposta da Comissão incidiria apenas sobre uma pequena – embora delicada – 
parte dos casos submetidos aos comités. 

No entanto, exemplos de práticas recentes demonstram que o mecanismo em vigor poderia ser 
melhorado tendo em vista o reforço da segurança e da transparência do procedimento. A 
proteção do ambiente, mas também outras questões fundamentais, como a saúde e a 
segurança alimentar, são domínios cruciais em que os Estados-Membros devem assumir a sua 
responsabilidade política e agir de forma transparente, para que os cidadãos estejam cientes 
não só das decisões que estes tomam, como também dos motivos que a elas presidiram. 

Nos termos do disposto no Tratado da União Europeia, as decisões são tomadas de forma tão 
aberta e tão próxima dos cidadãos quanto possível (artigo 10.º, n.º 3, TUE). As instituições da 
União Europeia visam promover os valores europeus, prosseguir os seus objetivos, servir os 
seus interesses, os dos seus cidadãos e os dos Estados-Membros, bem como assegurar a 
coerência, a eficácia e a continuidade das suas políticas e das suas ações. A União Europeia 
assenta no princípio fundamental do Estado de direito, cujo elemento fulcral é a transparência, 
devendo as instituições ser as primeiras a subscrevê-lo.

É necessário tomar medidas para assegurar uma maior transparência e responsabilização, a 
fim de manter e reforçar a confiança dos cidadãos europeus nos processos das instituições da 
UE e, designadamente, no procedimento de comitologia.

O objetivo do relator é melhorar o sistema a este respeito. Por conseguinte, o relator propõe os 
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elementos seguintes, tendo igualmente em conta as posições adotadas pelas comissões 
encarregadas de emitir parecer do Parlamento Europeu.

- Em geral, é necessário sensibilizar melhor os cidadãos para os procedimentos 
relacionados com os atos de execução. A fim de aumentar a confiança nas instituições 
da UE, é fundamental não só informar os cidadãos sobre as decisões tomadas, mas 
também explicar as razões que lhe estão subjacentes.

- Para o efeito, é necessário que os Estados-Membros façam acompanhar o seu voto – 
seja este a favor ou contra – ou a sua abstenção de uma justificação, 
independentemente do resultado da votação.

- As reuniões suplementares do comité de recurso convocadas pelo seu presidente em 
caso de ausência de parecer devem ser realizadas a um nível político suficientemente 
elevado, tal como a nível ministerial. O regulamento interno do comité de recurso já 
prevê a possibilidade de convocar uma reunião do comité de recurso a nível 
ministerial (artigo 1.º, n.º 5, segundo parágrafo). Além disso, a referida alteração está 
também em conformidade com o artigo 5.º do regulamento interno do comité de 
recurso.

- Convém aumentar a acessibilidade do registo da comitologia e proceder a alterações 
do seu conteúdo, o que permitirá aos cidadãos ficar a conhecer não só os elementos 
formais do procedimento, mas também as razões subjacentes às decisões dos Estados-
Membros. Neste contexto, é fundamental melhorar as funções de pesquisa do registo.

- É de suma importância assegurar que o Parlamento Europeu seja informado de todo e 
qualquer caso em que uma questão é submetida pela Comissão ao Conselho de 
Ministros para que este emita parecer na ausência de uma posição clara do comité de 
recurso. O contributo político prestado pelo Conselho de Ministros deve também ser 
partilhado com o Parlamento Europeu.

Um elemento importante das orientações políticas para o período 2019-2024 adotadas pela 
nova Comissão Europeia é o de garantir uma maior transparência no funcionamento das 
instituições, a fim de aumentar a confiança dos cidadãos na União. O relator deseja manifestar 
a sua confiança de que, imbuída desse espírito, a Comissão estará em condições de contribuir 
para que se registe um progresso no Conselho a respeito do projeto de proposta.


