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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator concorda, em traços gerais, com a abordagem do relator da comissão competente 
quanto à matéria de fundo. Uma das obrigações primordiais do Parlamento Europeu consiste 
em aprimorar os seus procedimentos e técnicas legislativas internas, a fim de acelerar a 
simplificação dos dossiers.

Porém, este esforço não deve negligenciar os processos estabelecidos pelo direito primário, 
em particular o processo de co-decisão no âmbito do qual o papel do Parlamento é de 
primordial importância devido ao seu contributo democrático para a tomada de decisão na 
UE. Em resumo, isto significa que quaisquer alterações aos procedimentos internos do 
Parlamento devem estar em consonância com as disposições pertinentes dos Tratados.

O relator sugere pois algumas alterações ao Regimento que devem ser tomadas em 
consideração tendo em vista garantir que os objectivos da simplificação são suficientemente 
credíveis e facilmente exequíveis. 

A revisão do artigo 80º afigura-se necessária para racionalizar o mecanismo de adopção de 
codificações com as obrigações assumidas por todas as partes intervenientes no que diz 
respeito ao processo de simplificação. A alteração ao artigo 80º permitirá à Comissão dos 
Assuntos Jurídicos analisar o alcance de uma proposta de codificação e submete-la 
directamente à assembleia plenária se ela não implicar qualquer alteração de fundo. Se 
implicar uma alteração substancial, a comissão proporá a rejeição da proposta da Comissão.

Deve ser introduzido um novo artigo 80º bis para procedimento específico da reformulação de 
textos legislativos. Tal como já foi afirmado na resolução do Parlamento Europeu sobre a 
estratégia para a simplificação do quadro regulamentar, a reformulação é, a par com a 
codificação, um dos meios, por excelência, para a simplificação do acervo comunitário e deve 
ser utilizada o mais amplamente possível.

O novo artigo 80º bis comete pois à Comissão dos Assuntos Jurídicos competência para 
examinar quaisquer propostas de reformulação. Cada proposta será submetida à comissão 
competente quanto à matéria de fundo, que terá poderes especiais para apresentar alterações 
em função do resultado da apreciação da Comissão dos Assuntos Jurídicos. 

ALTERAÇÕES
A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto actual Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 80º, nº 1

1. Sempre que uma proposta da Comissão no 
sentido da codificação oficial de legislação 

1. Sempre que uma proposta da Comissão no 
sentido da codificação oficial de legislação 
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comunitária for submetida ao Parlamento, 
será a mesma enviada à comissão 
competente para os assuntos jurídicos. Se se 
verificar que a proposta não implica 
qualquer alteração de fundo da legislação 
comunitária em vigor, aplicar-se-á o 
processo previsto no artigo 43º.

comunitária for submetida ao Parlamento, 
será a mesma enviada à comissão 
competente para os assuntos jurídicos. Esta 
última procederá à respectiva apreciação, a 
fim de verificar se apenas se trata de uma 
mera codificação, sem qualquer alteração 
de fundo.

Justificação

A presente alteração tem por objectivo simplificar a tramitação das propostas de codificação 
no seio da comissão competente para os assuntos jurídicos, mediante um texto mais claro e 
um procedimento mais sucinto. A supressão da referência ao artigo 43º evitará uma 
complexidade desnecessária ao nível da comissão e, simultaneamente, não afectará as 
actuais prerrogativas da assembleia plenária. Como resultado, a primeira fase do processo 
que se desenrola no seio da Comissão dos Assuntos Jurídicos será mais simples e eficaz.

Alteração 2
Artigo 80º, nº 2

2. O Presidente da comissão competente 
quanto à matéria de fundo ou o relator 
designado por esta podem participar na 
apreciação e elaboração da proposta 
relativa à codificação. Eventualmente, a 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo poderá emitir previamente o seu 
parecer.

2. A comissão competente para os assuntos 
jurídicos poderá solicitar à comissão 
competente quanto à matéria de fundo que 
emita parecer.

Justificação

A alteração proposta incide na possibilidade de a Comissão dos Assuntos Jurídicos solicitar 
à comissão competente quanto à matéria de fundo que emita parecer, a título de elemento de 
avaliação enquanto procede ao exame da proposta de codificação. A alteração reflecte a 
prática actualmente seguida e permitiria sempre à comissão competente quanto à matéria de 
fundo intervir através de um parecer, se solicitada. Como resultado, a primeira fase do 
processo que se desenrola no seio da Comissão dos Assuntos Jurídicos será mais simples e 
eficaz. 

Alteração 3
Artigo 80º, nº 3

3. Por derrogação das disposições previstas 
no nº 3 do artigo 43º, o processo 
simplificado não poderá ser aplicado a uma 

3. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos concluir que a proposta 
não contém qualquer alteração de fundo da 
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proposta de codificação oficial de 
legislação comunitária se a tal se opuser a 
maioria dos membros da comissão 
competente para os assuntos jurídicos ou 
da comissão competente quanto à matéria 
de fundo.

legislação comunitária, submetê-la-á ao 
Parlamento para aprovação mediante voto 
único, não sendo admissíveis quaisquer 
alterações ao texto da proposta.

Justificação

Os artigos 43º e 131º, aplicáveis ao 'processo simplificado' e ao 'processo em sessão plenária 
sem alterações e sem debate' , respectivamente,  contêm disposições que permitem a 
apresentação de alterações à proposta. Uma tal possibilidade não é, porém, consentânea 
com o conceito de codificação, sendo, por outro lado, incompatível com o actual Acordo 
Interinstitucional sobre esta matéria e, em particular, com o seu artigo 6º, de que se pode 
deduzir que a intenção do Parlamento e do Conselho consiste em comprometerem-se a não 
introduzir alterações de fundo em propostas codificadas.

Alteração 4
Artigo 80º, nº 3, bis (novo)

3 bis. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos concluir que a proposta 
contém uma alteração de fundo da 
legislação comunitária, proporá que a 
proposta seja rejeitada.

Justificação

A rejeição da alteração afigurar-se-ia uma solução mais sensata do que voltar ao processo 
normal. Se a Comissão não observar as regras em matéria de codificação, é certamente mais 
lógico, no contexto da simplificação, voltar a enviar a proposta à Comissão e solicitar-lhe 
que "repense" a sua proposta (por exemplo, substituindo-a por uma proposta de 
reformulação) do que sobrecarregar o Parlamento com trabalho adicional.

Alteração 5
Artigo 80º bis (novo)

Artigo 80º bis
Reformulação

1. Sempre que seja submetida à apreciação 
do Parlamento uma proposta da Comissão 
no sentido de reformulação oficial de 
legislação comunitária, a proposta será 
enviada à comissão competente para os 
assuntos jurídicos, que a analisará. Por 
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proposta de reformulação oficial de 
legislação comunitária entende-se uma 
proposta relativa à adopção de um acto 
jurídico que integre num único texto as 
alterações de fundo que esse texto introduz 
nos actos jurídicos em vigor e que, 
simultaneamente, codifique as disposições 
deste que se mantenham inalteradas. O 
novo acto jurídico substitui e revoga os 
actos precedentes.
2. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos concluir que a proposta 
não contém quaisquer alterações de fundo 
à legislação comunitária que não as 
claramente identificadas como tal na 
própria proposta, informará do facto o 
Presidente,  que, nos termos do artigo 40º, 
enviará a proposta à comissão competente 
quanto à matéria de fundo para apreciação 
segundo o procedimento normal aplicável
às propostas legislativas. Neste caso, para 
além das condições estipuladas nos artigos 
150º e 151º, as alterações à proposta só 
serão admissíveis se incidirem nas partes 
da mesma que contenham alterações de 
fundo, não sendo admissíveis alterações às 
disposições que se mantenham inalteradas.
3. O presidente da comissão competente 
quanto à matéria de fundo pode admitir
alterações desta natureza, apresentadas 
pelos deputados a título individual, pelo , se 
razões objectivas de coerência do texto  
com as alterações de fundo que a proposta 
introduz o tornarem necessário. A mesma 
norma é aplicável, mutatis mutandis, nas 
sessões plenárias.
4. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos concluir que a proposta 
contém, de facto, alterações de fundo que 
não as claramente identificadas como tal 
na própria proposta, proporá que a 
proposta seja rejeitada.

Justificação

A rejeição da alteração afigurar-se-ia uma solução mais sensata do que voltar ao processo 
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normal. Se a Comissão não observar as regras em matéria de codificação, é certamente mais 
lógico, no contexto da simplificação, voltar a enviar a proposta à Comissão e solicitar-lhe 
que "repense" a sua proposta (por exemplo, substituindo-a por uma proposta de 
reformulação adequada) do que sobrecarregar o Parlamento com trabalho adicional.
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