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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:

A. Considerando que as iniciativas de "simplificação do quadro regulamentar" (doravante 
simplificação) constituem um dos desígnios das Instituições há mais de dez anos, 
revestindo formas e direcções assaz diferentes,

B. Considerando que a Comissão, na sua comunicação de 25 de Outubro de 2005, intitulada 
"Aplicar o Programa Comunitário de Lisboa: Estratégia de simplificação do quadro 
regulador" (COM(2005)0535) apresenta a simplificação, a justo título, não como uma 
técnica legislativa distinta da qualificação, da reformulação ou da simples revogação, mas 
como uma abordagem global que inclui estas ferramentas e que se destina a tornar as 
disposições comunitárias e nacionais mais fáceis de aplicar e portanto menos rotundas,

C. Considerando que esta abordagem é considerada pela Comissão uma ferramenta ao 
serviço da Estratégia de Lisboa,

D. Considerando que tal abordagem pressupõe uma parceria sobre esta matéria entre as 
Instituições europeias em primeiro lugar e, subsequentemente, entre as instituições e as 
autoridades nacionais,

E. Considerando que as experiências realizadas pela Comissão, o Conselho e o Parlamento 
em matéria de reformulação dos textos legislativos foram recentemente avaliadas, num 
relatório dos Serviços Jurídicos das três Instituições no qual se salientam alguns "erros de 
principiante", mas igualmente ensinamentos úteis para o futuro1, 

F. Considerando que as iniciativas de simplificação envidadas desde o lançamento do 
Segundo Programa de Simplificação (COM(2003)0071), em Fevereiro de 2003, 
revestiram natureza e dimensão assaz diferentes, indo desde a revisão pontual de 
directivas até à correcção normativa de todo um sector, o que dificulta uma uniformização 
da abordagem processual,

1. Sublinha que a verificar-se "sobreregulamentação" em certos domínios, esta situação 
deve-se, em larga medida, à actividade legislativa dos Estados-Membros e, 
consequentemente, havendo revogação de normas comunitárias, esta deverá ser seguida 
de revogação das correspondentes disposições nacionais;

2. Manifesta a sua surpresa pela questão da reforma do sistema actual de delegação da 
função normativa (o sistema da "Comitologia") só tenha sido evocado na Comunicação 
referida da Comissão de modo breve e a título incidental2, quando tal reforma poderia 
contribuir consideravelmente para a simplificação do direito comunitário derivado, 
permitindo à Comissão aprovar, por via de processos mais rápidos, as disposições de 
aplicação;

  
1 Relatório de avaliação da aplicação do Acordo Interinstitucional para um recurso mais estruturado à técnica da 
reformulação dos actos jurídicos, de 21de Setembro de 2005.
2 No ponto 3.d, in fine.
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3. Constata que "as taxas de sucesso" das iniciativas de simplificação envidadas desde 2003, 
não é frustrante e que a duração média dos procedimentos não é exagerado, tendo em vista 
a complexidade das matérias1,

4. Observa, todavia, que o número de iniciativas de simplificação lançadas após esta data é 
muito limitado e que os objectivos de redução de volume do acervo comunitário 
inicialmente fixados estão longe de ser atingidos;

5. Assinala igualmente que os procedimentos que regem alguns dos instrumentos utilizados 
no contexto da estratégia de simplificação e, em particular, o procedimento da 
reformulação, poderiam ser clarificados do ponto de vista das competências de cada 
Instituição, a fim de evitar querelas processuais e bloqueamentos que daí possam resultar;

6. Expressa a sua disponibilidade para contribuir de uma forma mais incisiva nos esforços 
que devem ser envidados, conjuntamente pelas três Instituições, para relançar o processo 
de simplificação;

7. Compromete-se, por seu lado, a reflectir no aprimoramento dos seus procedimentos e 
técnicas legislativas internas, a fim de acelerar os dossiês "simplificação", respeitando os 
procedimentos previstos pelo direito primário, no caso concreto, o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia;

8. Considera que o ponto de partida de tal iniciativa deve ser constituído pela análise das 
iniciativas de simplificação lançadas desde 2003, análise essa susceptível de permitir 
subsequentemente desencadear possibilidades de aprimoramento das técnicas e 
procedimentos aplicados no interior do Parlamento;

9. Encarrega o seu Presidente de enviar à comissão competente, para apreciação, a questão 
das eventuais modificações a efectuar ao Regulamento do Parlamento Europeu. 

  
1 A Comissão assinala na sua Comunicação referida, numa nota de rodapé da página 26 que quinze propostas 
legislativas apresentadas em conformidade com o programa de simplificação lançado em 2003, "ainda se 
encontram a ser apreciadas pelo legislador". Uma actualização pelos serviços, actualmente em decurso, revelará 
que mais de metade encontra-se agora adoptada ou em vias de o ser.


