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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos considera que o Tratado de Lisboa constitui uma 
contribuição positiva para o reforço dos poderes do Parlamento tanto no domínio legislativo 
como no do controlo dos poderes legislativos delegados e de execução da Comissão, e 
convida a Comissão dos Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que o Tratado de Lisboa dá aos parlamentos nacionais um papel 
substancialmente mais reforçado no controlo do cumprimento do princípio da 
subsidiariedade, ao introduzir dois mecanismos específicos; em cada caso, os parlamentos 
nacionais disporão de um período de oito semanas (que a Comissão é obrigada a 
conceder-lhes) para reagirem a propostas legislativas; em primeiro lugar, se um terço das 
câmaras dos parlamentos na UE emitirem um parecer fundamentado no sentido de que 
determinada proposta legislativa não respeita o princípio da subsidiariedade, a Comissão 
será obrigada a reanalisá-lo; em segundo lugar, se a maioria das câmaras dos parlamentos 
da União emitir um parecer fundamentado opondo-se a um projecto de acto legislativo por 
inobservância do princípio da subsidiariedade, tanto o Parlamento Europeu quanto o 
Conselho terão que votar sobre essa questão antes de o Parlamento se pronunciar em 
primeira leitura sobre a substância do acto;

2. Considera – tendo em conta que as disposições do Protocolo sobre o principio da 
subsidiariedade serão aplicáveis às novas propostas legislativas imediatamente após a 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa – que deverá ser introduzido no Regimento do 
Parlamento um novo procedimento interno adequado a fim de lhe permitir pronunciar-se 
sobre a questão da subsidiariedade de modo rápido e eficaz e de assegurar que os 
pareceres fundamentados dos parlamentos nacionais sejam devidamente tidos em conta 
sem demora no processo legislativo;

3. Sublinha que a conformidade com o princípio da subsidiariedade da legislação 
comunitária nos termos do artigo 35.º do Regimento é actualmente da sua competência, e 
considera que o procedimento especial para apreciar a subsidiariedade poderá consistir, 
quando a maioria dos parlamentos nacionais se tenha pronunciado contra uma proposta da 
Comissão, em a Comissão dos Assuntos Jurídicos apresentar ao plenário uma proposta 
específica sobre o respeito do princípio da subsidiariedade antes de a proposta ser enviada 
à comissão para primeira leitura no Parlamento;

4. Regista que o Tratado de Lisboa inclui uma nova base jurídica que prevê a co-decisão no 
que respeita aos direitos de propriedade intelectual, na medida em que o artigo 118.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) prevê que: “ no âmbito dos 
estabelecimento ou do funcionamento do mercado interno, o Parlamento Europeu e o 
Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, estabelecem as 
medidas relativas à criação de títulos europeus, a fim de assegurar uma protecção 
uniforme dos direitos de propriedade intelectual na União, e à instituição de regimes de 
autorização, de coordenação e de controlo centralizados ao nível da União”; deplora que 
se tenham mantido a unanimidade e a simples consulta do Parlamento no processo de 
tomada de decisões no que respeita às disposições linguísticas relativas aos direitos de 
propriedade intelectual;
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5. Considera que a Comissão deveria tirar partido desta nova base para relançar a ideia de
uma patente da União Europeia e para completar e reforçar a legislação europeia sobre os 
direitos de propriedade intelectual;

6. Acolhe favoravelmente a nova base jurídica definida no artigo 298.º do TFUE, de acordo 
com o qual “no desempenho das suas atribuições, as instituições, órgãos e organismos da 
União apoiam-se numa administração europeia aberta, eficaz e independente” uma vez 
que este proporciona uma base para um regulamento sobre o direito processual 
administrativo da União;

7. Considera que tal regulamento deveria ser elaborado com urgência e manifesta a intenção 
de estudar a forma que deverá assumir mesmo antes da entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa, tendo em conta as diferentes tradições jurídicas dos Estados-Membros;

8. Sublinha que as novas disposições do Tratado relativas à cooperação judicial em matéria 
civil e penal incluem uma base jurídica para a adopção de medidas de apoio à formação 
dos magistrados e funcionários judiciais; é de parecer que essas medidas, que devem ser 
adoptadas por co-decisão e que podem incluir aproximação das disposições legislativas e 
regulamentares dos Estados-Membros, deverão ser consideradas com urgência tendo em 
conta as preocupações levantadas em recentes relatórios da Comissão dos Assuntos 
Jurídicos;

9. Lamenta que novos progressos substanciais no domínio da cooperação judiciária em 
matéria civil fiquem significativamente limitados por tal cooperação ser limitada pelo 
artigo 81º do TFUE a “matérias civis com incidência transfronteiriça”;

10. Acolhe favoravelmente o novo procedimento de nomeação dos Juízes e 
Advogados-Gerais do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral, tal como previsto no artigo 
255.º do TFUE, ao abrigo do qual a decisão dos governos nacionais será antecedida por 
um parecer sobre a adequação dos candidatos ao exercício das funções, emitido por um 
comité de sete personalidades, uma das quais será proposta pelo Parlamento Europeu; 
considera que o Regimento do Parlamento deve prever um procedimento especial para a 
designação deste membro do comité mediante decisão do plenário tomada com base no 
parecer da comissão competente;

11. Considera que as novas disposições sobre os actos jurídicos e a hierarquia das normas, em 
especial a criação do acto delegado, contribuirão decisivamente para a qualidade da 
legislação da União; considera necessário, a fim de facilitar a aplicação das disposições 
sobre actos delegados, que as instituições acordem numa fórmula padrão que possa ser 
regularmente empregue nas propostas legislativas; considera ainda que será necessário 
avançar tão rapidamente quanto possível para a adopção em co-decisão de um 
regulamento sobre os actos de execução com base no artigo 291.º do TFUE; 

12. Tendo em conta que será necessário algum tempo para proceder aos ajustamentos ao novo 
Tratado, considera que o processo de alinhamento do acervo pela recente decisão sobre a 
comitologia deve ser completado urgentemente antes da entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa; é de opinião que um novo alinhamento que tenha em conta os actos delegados, o 
que é mais complexo que o actual exercício em curso, terá que ser feito após a entrada em 
vigor do novo Tratado, e confia em que a Comissão apresentará as propostas necessárias 
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para o efeito; nota que, embora a definição de acto delegado seja semelhante ao conceito
de actos “quase-legislativos” a que se aplica o procedimento de regulamentação com 
controlo, os dois conceitos não podem ser identificados e considera, por conseguinte, que 
o processo de alinhamento actualmente em curso não pode ser encarado como 
constituindo um precedente para o futuro;

13. Manifesta a sua preocupação acerca do número considerável de processos de codificação 
que aguardam adopção pelo Conselho, o qual terá muito trabalho para que os actos 
codificados sejam adoptados antes da entrada em vigor do novo Tratado;

14. Acolhe favoravelmente o facto de a co-decisão se aplicar doravante à regulamentação 
relativa aos funcionários e agentes, na medida em que tal permitirá ao Parlamento 
participar em pé de igualdade com o Conselho no ajustamento dessa regulamentação; 
considera que tal será especialmente relevante no caso do futuro Estatuto dos assistentes 
dos deputados que o Parlamento decidiu elaborar e implementar.
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